ï
KOSffiIKA 1I
K0S}'EKA. Iïï
KOS}EICA.

I

=

hCII{E,qPA

=

SAJUÀTN

=

HFJ( TENEBBART]M

ll 0ï,0l]sPA

RUTflTE

Een strak gesloten,

totaal wÍtte mimte, Een atart ver*toog, drie-

hoekworm, van basis naar tophoek oplopend. Tophoek tegen achter-

ste wand.
AKTEUR.S

IOIÀIA:

llrours
runre

in lange, tot

op de gr"ond vall-ende

stof. Gelaat zeer bIeek, groenig,

pij in

zeer

nrarkante gelaats"

treldcen, wtaar" groen aangegeven'

CODffi{:
bIILDE

1 alcteur dj-e alle goden zal inkarneren. Zelfde nxaae
pij. Gelaatstreklen overdreven aangegeven j.n rood'

JAClil: Gevolg van overledenen van Od-i:r, I'tjlCer zmiare pij,

beweeglijker. Gelaat bIa.ur,rig. Thee mannen.
GEBEUHff{

De ttWoloespatt

gebrndeld

is let

eerste van een rneeks ltïoordse godeliederen,

in de ttEDDAn.

seÍd, de In:nst

om

Een zieneres, d.oor Odin

de toekomst

te zien

en

te

begiftigd met

scheppen, komt

in

de

ex-

tase tijdens een }n:-ltusCrarna en schept een wereldbeeld dat jn

aI zijn verschrikking toch hoopvol is.

De wer"eld

van goede en klade krachten die elkaar steeds
iGr,rade

is

'...reer

een verdeling

bestrijden.

krachten, eerst verslagen door de goden, steken temg

de

kop op en veroorzalen de ondergang van de wer.eld: Ragnarök. Kosmlsche monsters bre]<en 1os.
de werel.d van Odin

Er is echter hoop op een nieutne orde:

is vernietigd, rlie van Ba1d.er, de bleke, witte

god, door

l.ist

gaan d.oor

het lwaad want zij kende let lsvaad. Enkel let absolute

goede }<an

blijven voortbestaan.

ve:rnoord, breelct aan. De ',^rereld van OdÍn rnoest ver-

De goden en de overledenen

het wereldbeeld ctat de itfolroa, de zieneres, schept.

zijn
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(ÀKlEURs G0DEN EN ï'ÍrrJE JA0HT srAAN v0oRAAli op rtEr{

§l'l

FECHTS.

OP TM

CTODEN

HÏEÏ§N.

GELAJIT J'K\L1 DE EA.A]., I,IAA.R YOOBIOPÏG Ï{AÀi,i DE GBO}ilD GEIffiRD.

ZINGT EB}JÏONÏG.

J.§T

M

IJL Ni{ ZEER I{OOG. STIL.

SJ.{1.54}.IISTtrTSE JfiJi.{ST YIL}I

I',IET i:'ïI;iR Eï}IDïGEN. FILAR ZïEL

ZIJ

ZIJ IS

GEBRUTKT

Í,'IrtDE JA0HT IJNI(S

DIE ODIN INKAEIffiRT C,EMzuÀI. DE 1ll0Írï'A ZIT OP DE DHEI{OEK

ZIJ

G-UISTEN.

RïJ.

DE

''ffiÏD'I

VOO? ZÏC}XZET,T,. }IIL4.R EXTASE DIE

GEPA.ÀID GÀAT

ïS BIIIIEIGETREDEI'ï

ÏS

ffiCOIOEN EII ZAL

Eï'l SPHSEi§ i'ET COIEN EN

NIET ÀÀI'l DïE_ëtrI§,E ONDERilORPEltr:';q.AR .miffinsq EMLLEDïG,

A.

@BRU]Tff OOK GfrDSTEN Ei..I CóDEII. DIT

IXET NOOF.DSE I«II,TUSDR§,A.

IS

EEItr MKONSTBUBTÏE VAN

idT DE ffiBRUTICEN DÏE ERBTJ TCINEI{. )

(Afkortinger]: G = GOffiN

It = 1,fuL.,4
J = ïfrr.rÍE JAcllT.

Godenfeesten. Stervelingen

tot wat zij

waren

voor...

zijn

goden, één ogenblik. Yergaan dan weer

C'OIENEEESTEI{.

De goden viez'en de dramals van de sterrrelingen.
Ook

zlj.

En plots

teur^idd-en

Zij zijn

de goden.

de feestroës... het gebeuren.

H$T GEffiUREN VAN !ffi'BL EN AÀRDE, 'r'iANI'iEER

!E

I'ïEGEIÍ i'fiFEIDEN SlÉ,]E}ilCI}ffi{.

In een spel. Het spel van de negen werelC-en. Verhaald. Yerteld?
spe1d. De essentie van het verhaal. De essentie

Yoor-

zelf van cle essentie

ze1f. Het verhaal, geschapen, wordt schepping. De schepping wordt...
!'[A.LÈJEïD. Gnrwel-ijk waar

haal, grulveli$k
ÏN AL ZI,IN...
Jr

De goden

zoals enkel rvaarheid waar ]can zijn. Het ver-

wàero

1'{AARMTD.

rijden uit.

Paaydenwagens, de

wilde jacht, Nevels

geschonden,

opengereten door denpende paa:rcl-en net vle.rrnende hoeven. Hegens, nevels,

misten van gloeiend vuur. De morgen scheurt open, De goden rijden

wilde jacht in

uit.

rijden uit. De nabootsing
schept z,elf , geboren uit betrachting, de 'l^rane j-mitatie, De goden rÍjden.

De

warre naboot,sing. De goden

En met hen de paarrlen, overledenen, J-ang tenrggekeerd

ult het onom.lceer-

bare. Overledenen van toen en nu, steeds dood. OnonJeerbaar. 0nontkoombaar

tenrg

uit het onontkoonrbare.

Terug.
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En de enkelen die zien. Zien en horen, Enkel-en zien en horen.
tekens van god.en en r1oden. Geheim. I.[ear
De gave van de

seid. Dulster in

aJ-

niet voor

Gehei.:re

.Le enkelen d.i-e

zijn he1le lichl.

Ïrezen van

zien.

het on-

Ieesbare. Zien van het onzichtbane. Horen van het onhcorbare. Enkelen.
(HrJ HitFT

HÀi\iDEN EiJ iï.p;.ïIN

(Eï,[ vnÀqGTEKEI'is.

IffiL

0p. zrJ}i GEzrcër

w,uc E]i

HOOG. BIJN,fi,

:'ö:iDT EEli t,:iisiGi? vAu rERmuB

ïi'{

H.À.m'nï,rx!

tÍir

DE EENT{)}[Im

)

Het gebeuren. ',,Ianneer de negen werelden
ontmoeten,

afstoting en aanlreldring.

in paradoksa-!.e harmonie elkaar

i,Í-rgnetische wolken van ranrpspoed-

gensters. IIET GEmUffi}tr.
(\TdRYALT TERUG

(ZIJN DE Ti,ffi

ïN ZIJII

ÀiCIEUp"§

STARj?E

OI{BÍi,,6EGLIJïGEïD. oNDER ZïJl'i ï,AATSIE'|^pORDEN

'LilIIDE JA.CFIT ACI{TERë,L.: ií0]'trrI STlulN. VIO? I,LLriR STH)FiF

(Eï't GE0..ETRISCH tsDl'EGElD. E].tr ltrBmN ÀCrrrER

(zïJ

tsurcElt

ilu{

BUGffiN TOT

rEN_1§EIUDi't{GIX,rn GEVOmÍD:

pIE IN mCr{TE HOEI{ r\Oj.Er.t l'trT }ILl}l mNEI§.

(DE A.Ri'El{ Eit GrtrEt{ËI,K&ta pAi{

De golen

iïii

rE i{AitD,

}ICoFDEjd OPcEnrcim

Àt§

IiBUISEN

PA"È\RDEI\I.

rijden uit. Odin,

Alvader en godenkoni-ng. Heerser over negen welslden.
Heer van schepping. Heer van 41.

irij voor de wijsheid. Eén oog voor I'fimlr,
De goden rljden uit. Odin.

Eén oog gaf

reus aan de nedebron.

Uitvinder van de nrnen. Toekomstvoorspeller.
God van

de seid voor de enkelen die zien.

Aar:voerder van de wilCe jacht.
Gevolgen van overledenen.
Bewoner van Wa.Ihal1-a, ha1

der gesneuvelden.

Berijder van de trotse Sleipnir, Let achtvoetige paanl.
DE GODEN RÏJDM{ UIT E],I ODITí RÏJDT VOORAAN.
(OTM'] PLAÀTST ZÏCH }ru ],!JT ËEN SPNO}ÏG SCM,IJIIÏ'IGS OP DE

(ïEroq

JÀCHT

mcIrg. IE

AKLEURS

ri'EE

IITA}TNEN. DE

ZIJN pE PATRIEi"IA@N3 ZI.J ST01EI'I_IELÏE

(iGETEi{ UIT DI§ Doir\ï DE}IlGi\i AAi{ PAARDEï{ DUr PriS

UIï iE

STÀI \rEmtuqT ZIJN

-3",,{-ILUI T0g}Íï GAA}'I ffiGïN}6}í. Gm}l GEHINNIK
ECHÍEB.
EN i'ïU YïJ"ÈIG F,El'l
NABOOTSII'IG:

t,IItDE.

ruN TAI.EIIJK
ffiN

IE

Ii{

STA],IFEN

ZIJ

AAltr

UI?.

i\ENT TE 1\Í4gEï{. ZIT:'$,.{IRSEECTIÏ. OOK TE

PA"é\R[E]\I

I]ST iíIETS.

hDIiilA KOUT NU PU)T§a

0p DE r{IEr.,EN. pIT

rs

RITItr§CH. 1EËEL,ïJIFHIïJD

VÍ,UG Tts'lrO 0-p DE GnOrW. EU(AJIR Àt'l,YT§SrSiDL ODIN STAAHT ArS

COD YOOA ZICH

§TAffiN

IïARDE @ETEN.

GEEN

Àï§ tE t,iIIlDE JÀCIfl mGïI'm.

GAAT GEPA*\HD i,ÍET

m}t tffiET

OP

m

HIET.,trNr VOOR ZICH UïTSTAIEND.

ooen maar met koncentratie van de

blik)

ZITIEN.

NOG STEBDS

VÀN lnizuGi§}IING. }IAAR TRÀi{CE

ZrJ Zrr NL 4Ii

NIET 0NDBBBR0KE}{_I.ÍAAF" V1}lpr IO}(IAKT.

IN ].EDITATïE:

RECI{T

IIANIEN

EEN ZEN-}OUNTK

(Niet bt zEA. hoöIe

IN pE SC}{OOT. PAI}I NAAB

BO\IEN. OVER ELIG,AR ZODAT DE DIIU,IPUNIE}Í EI,I(AAR NAI@N.

ZIJ BLÏJflT ZO ZÏITEN.

Hsr RïTi,íE vAI{ rE PA§RXm[hr[ffiN ]OEU[ V.WGffiB EN VIUGGER. DE IGEIEN SCHRrÏr
IER
G:

B{ SC}ffiïLIER. ry

De goden

rijden uit.

TRIO}.ff' YAi\ï

De Àzen

rende oehterd verr nevel en

O9IJ

GROTE!. )

te paard.

mist.

De

'i,íasenr.s

wagen... sehril i-n tnrur. Vlarp-

en wolken van vlarsnen en vuur.

ïOachten en kr"eten ven doden. Ster"rrelingen stenren en konen onstuitbaar

terug.

l"trj-Lde

jachten.

XE CCDEN RIJDEN UM

6VN

LAÀTSÏE IiqEET I.3 ECI-MEB HP,EL IUTD GEYAI,IE}í IÏV DE zl,'JANE STILTE DTE

(tmT aavoon,

(zrT

Eil ODÏN RÏJDI YOOPÀANI I

rs

oNT:TÀriu:

m

G,

HELTEII oP:.ET

fi0ERIOOS. NA ZïJï,t I4I§TSTE IGEI,=r SPnÍi\iG3i{

(nzuLq.ï. ZE gIAÀt{ iíU -ALT,E}I

(;iit

Pa'tmDgN

t"Et

(OOASPRONiGLIJK STOÏ{DE}I EI'T GAA,i{ Dé,ÀR
DÀÀADOON,

PÀAATEN PïOTS

GEZTC;iTtsll§ÀAR On ;'ruï,iiÀ

vT,uLnE -cPROI{G. i'íIJlGN DE PA}§IEÏ'{ UIT

(IfiT
EGIN.
\-

rE

HII1@

IN

}L.IJ+.R

I{AL\rE

rcn. lÀ}{. ,relEA }trf

ÏJT].{iiS §J,Í IECFITS Í{AAR

6

ONM''OGEI\Ï I]OUDÏI{G STÀÀN AÍ,S

BÏJ

YÀIT ODÏÏ,'I TTATUIJIILIJI( J'§T EEi{ I{AP§E SIÀG EN EEN 84.!I^E

(ICUET OP DE GROI'TD. ARi I,I SN M[@J'I GESPHEÏD. DE S]AG

(AÀNGöpïrtr lOilEEN.

iIiT

(ALrE i,rclflEN

uïT. )

G]',AN

ffil'l

l3J§T ZIJI{ ÀrSoF

1TÀ]"I

DE VAT, I'IOET

HIJ rÉ PIEITER §Lt&T.

XE ÏJCHÏEI{ GAAÏ.I i^ffIR A*ji 5I.{ §.,Ï,ES

UIfmrlpliG

t,

!E

I,CIt,,ts'

BUIffi}I, .EI}EN GES,PreïD?

VOETEN I{ÀÀR

BïJ }fff,

:1.Àl'I

I.TU

ZICH@LF. ODïiÍ OFI'ERT ODIN

EEN

AA}'I

I28)

oDIN SPRINGT reCilT, SIEEDS NAAH

GONl.IllN

IfiTZEtTiNi GAilEYEId. tr.E I{RÏ.]GEN

VÀi{ DE OFFEFIDAÀD VAI,I 0DIN

oDrN. (EDDA, HÀt#t{f\

GE\/OH"CI.

Ig

GEIlliffiD, ffiI':EN 1IER ffiSPEEID

SCHUIN I\ï.L{R ,mVgl'Í, I{AI'IDEN T0T tG,AllT/'EN

BEGIT{ VAN DEZE S@I'IE

ZIJN IE I'IIïöE JÀCI{Ï AKÍEURS nf"fDs

lET IIJJGEIÍ: TRAÀG, RIT;,[SCH, EIrOTïES.

ENOÏÏ§S GETI{TENPP,.EIEEND.

ZÏJ

EN

H§T OFIER

lCI]J[' HIER

I{ÀIGTT OOl( AJ-MAFE GELUITEI'I DOOR TRAAG

m-

INDEFD/\AD

EN STIL

IN DE it{}IDEN TE KIAPFEII, ZELFDE ËïTirE. oDni Do,Ïr 3tri'l i,a,rISTATÏscHE

STAP

ïUÀR DE ï/Oï.,:,iA ï08, STAAT À4JI IE RAJID VÀN IE DPIE]IOEK.
OP DAT OGEI\ïBIIK TEGINT

NZIET'"

IE

ïflLi.tà"

ONTER DAT ZÏNGE}J GAAT

OVER TIGGEN

ÏN

fE ZïIilGEN BIJilA,

re

BRUG EI.I SPTtrÏDT I{AÀR

v,Ier"e1den.

Itregen maal de kosmos

in

de

k'osmos.

Ik zie het onzichtbaar-or&oorbaar-onleesbar€.
Onzichtbaar. .. onhoorbaar.. . onleesbaar.
Hoog. Laag. Het hoogste hoog. Het laagste laag.
Od.iJr. Het

Subliem
}ET
1,

offer.

in

Odin

TOM.

offert

Zingt

Subliem en absoluut.

absolute betrachting na.ar het hoge.

TCIOGSTE

Odin aan 0din.

goden van geesten, geesten van goden.

Overlevenden van het onoverleefbare.

Onsterfeli j ke stenrelingen.
Vergaan en teruggekeertl. Tenrg vergaan.

Zing het

offer. Het hoogste offer.

De god aan de god.

ZÍng en zie,

ArJ

MNEN, DI,E TETDS LTCHÏ GESPP'EID IdÀMN,

Cdi-n. Senogige heerser, God van hee1a1.

Koning van negen

IJL.

STTÏ,AA]I, ZO}TDER TOO}ÍVTTfu$ITtrRING, ACHTER-

T0T ilET UrrEnslE. )

ïI:

ruS'iISCH EN

let

Want

onovertrefbare wordt zichtbaar. Het zichtbare onovertr"efbaar.

ZÏNG I.{ANT DTT

IS

IËJT BÏOED

lIA}i DEffi}.IEN DÏE NIET

BIOEDEN KIINIGN.

itr DPIEIIOEK C'EI@BD

(DE T?68 AKTEURS '.,'ffLDE JACHT VÀIJEN 0P

IE

(i"Er

VOL, AF §i{ tCE IG{EmEN ff'. Zr.J

}IUN

cEtAÀT, ZrJ

(tnom.mrrN

NU

op

HoUEEN

IniT

(zrfi't HANDEN IIAAST
zrJlt

iE

ïissEi{

EN oDïN sTApr T0T

(sï,aÀN RoitD

DRIEHOEK,

}llLAp,

STEEDS

ffi

BI?IIG VÀï{

m}Er'{, BuïGT zïcII

HÀ^ifi I{OOFD DE GBOND RÀEEI'{. i-il.à,§,

PJJG

DE riDLï{A

IS Vot-

DÀN Y0080ïER rory

EiJll

iíli,EN

I\IAAR BOI/EN,

ËN EEN RïT-"iISCiE, ST"mLISC}E P4.RIIG VANGT AAI{.

(ommnrusffiN zrNcÍt{ BïDEN EEN T00N,

(wtscu,

XLqÀF"

DE Gn0ï{D, zEr,FDE §I,EFEï{IE 1}GffÍourEitr RïITdlE.

(onrm sTApT NU? z§ï,FEtr pas, 0P

(morp

HTJCEN

Ifi,II3EId,

LUïmE.

DEZEL},'])E :,iAAr iCIoc

i(PEUlrÉN EN TR0I,I,EïEN lrAN

Ei{ L\ÀG, IIARI,0-

iE 1trIm

"TACHT

ÀK55URS,

(rcxnIt vAiï oDIN EN i.oLl.,IA. ZlttETrnS AAN. PtpTS IIRIJSEN ÀLE§l{, tirtlD EN ZEER
(t(oïtf

(m

.

oDïN srÀ\T ÀcHÍEPoTrER, mldil{ E}t .{Fi,EN GESPnEIS, i'ET EEN sLÀG,

l^nu"lrr. BIJJFT I,ïGGEN ZODAT HAAR

(nmit

(IN

BIEN 8..{ iE ZïJ}tr DïE EPONIIER LIGGEN

nurt voH,lEli. o,\IoNtEBBRot{EN sTILm NU. tE

DANS NAAR

(re crrgmN

mT :'ÍIIIEEN rcfr, m

sAl,EN 0P

illt{

Dnoc,E

STAp-I,r

*&IEIJP,S

Racrqrfooi{,

EETDEI{ DEZELFDE.

Odrn, Àlvader

"{ata,

nanen voor

het

onnoenrbare

Odin, de god van }et [1,
O<tin

de

die hing aan de boorn,

boom

van de nraat die het A1 omsluit

de wereld.boom, de ïggdrasil

ret

rarortels

in a-lomUegenr^roordigheid

onzichtbaar

Odin, negen lange nachten lang
gehangen, bebloed met speren gewond
bloedende wonden van sileren,
negen É lange naehten.lang

bloed waar geen bloecl

is,

STÀPFEN

AiU{ DE ÈÀSïSHOEIGI{ VÀI{ DE DnÍAH0EK.

J" l"Iij hebben gezien
Har en

liíIIilE JJrClff

geen bloed kan

zijn
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Odin gehangen en verruond

door ei-gen hand. gehangen, door eigen hand

gewond

bloed over wortels van Yggdrasil

wortels zonder oorsprong, zorrder eirde
maar alomte genwoorrlig

Odln, negen lange ngchten 1ang.
OF- FERS-VAÀI-O DlN-fuIN .ZÍCH-7E.I,F,

o

/

DïN

/

uooa

/

oortl

/

t*ott/ o

/

DrN.

O-i-o-o-i-a-o-i-. 0ioieioi.
(zrJ

fE ZINmN IN Bi{

morNNEl,t DIT 1B,i.i,

(EECAïEIDEN

OPffii'0ï{iEltrdH, TooÏ,1, *qÍEEDS SNEI,LER,

HANDffiI{ï,AP EI'ï STA]'ÍFtri{ i"ÍET UE VoETEt'i, EEÏ{ NEIIv'tr

},frf

(sTmDS opGEliDNDEr\ER. lIuN STATISCHE P0SÏTIE't'D§DT DAÏ{ffiÏ,ï;

(mmi(ENIS I.IISSIE]V ÀF I"ET HST TEi),Ír[, HÀRD, SCHRIL. tE
(I,IAGISCm I{RACHT

(frOm

§ALEN

tE

AI§ BlJ mï,t

AFi,EN VÀl{ ODIN VÀST,

(zrav B0IIENIIJF 0p

igfs

GEToL,

(prom sroor

ÍnEKGN IEii

ffiN

l'JIBi,'{An V'AI{ LICHA}m}'Ï,

HEM

(80ïtrN ODÏN UÏT. ODÏÏ''i

SPffiltr

/ IIING / *.utt / na /
Boou I val{ / Dtr / '''E /
7,T.J1§

ï'm

/

/

iOR

GEN

/

/ lEtS /
r"ai{

/

ca

oit

wtn

/

I{ACH

/

NÏE

/

/

lEN

i'iAM

/

Ï,À}ÏG

VOOB.

zrJ

DnJtrlOEK"rI[A'ÀR DE

OP

NAAR

GtuG EN ffiJJLIGD"

wot't

IGNT

/

triËER rEEFT

IíoN-

!Oi]IA

}EruEEFT

EIG,Íll HBNEN, V00R !E

rET PuBl,ÏEK.

GAAT NA*{R XE TOPIIIEK VA.N DE DRIH'iOEK.

tlffiT

IK

tE

ïOS. HIJ ST&IT

(uoL',,fA. DnAAïT zIcH i.íÀrasTATIScH EN TRAÀG

0p,

uÏT,

IS i,ET ZïJN GELA}J NAAR IIAAB GEIGEnD,

(pIOTS. DE I,.ÍILDE JÀgHf ï,AAT

G: IK /

ZIJ

DBIEHOEK EN HEFTEN

Ï,INI(S, mCHIS, AC}IIER,

STOPT EN DE nSToETt' STAAT I/ooR

STAÀT

iE

DANS Ï{mffiN

Eï{ DAI,ISND. ZLJ SLEItrl}{ ODII'{ oUER DE ImlE scENE IN

(I,Ioc srnmDs LIGT. ODI!{

(t$t4I mcHT,

ZONtffi

mlEN Or§R DE Gn0ND SIEEEN.

DE lfr)u,'lA hffiR EEl'í HÍlRIGi\r'{rI\ÍisKffiT

(TAKI. DE DArs

VÀXT

iffilEN

DÀNS ]i'XlnDT VAN Em{

UIT ÀFATK&. II'l DIE

HtrN scHouDEES ZODAT ZIJ]$

(NOC SmmDS ZINGEND

(Bglt

RIïUSDtu\IS

RÏtl'lE,

DE 1/'llLwA

ZLJ S1EEKI
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cE/dol{D/DooR/ffi/sHEB
GEl,,i'rrJD/saru/o/ixm.

(iiIJ

rER?HEI§ IET GELu4.T T0T EEN AFSCHUï,'JEIJUK i,tAsiGR Eï'l PnAÀT ZEER l.ÍlEr-

(i,t,ii<, scHofiiGND, EEi{ ïETEEL ÀAN LUCHI EN ONCI.EKCI}'ÏIROTnïïnD
(PAaED

;,mï

SCHOKreI,l V&i{

ZIJï'{ }ffirjB LICi+\ÍLi

AJ,S }"dÀ§

ADEn&N GAAT GE-

}IIJ nEii

STA1'IDHÉ'nLD

DAf

(cÀÀT varLEN.)
G:

i'r.ï'tr,fl't

(mJ

/

l*tu

/ i**rt;. .. /zzfimp / tuiA /

ZAKT EFFEKÏIEF

(ltaatT Dmp

ïII

ELI(ÀAI?

rt;';

/

vml

ïEf mN l,AÀTSfE HIIÍENIE

ÀDEs{, 9PFEIDT DE ABI'EN

/

zzrpmr'/t*ts.'...rF,

AIEI'§TOOT. [ïE "r0lffiÀ

Ei{ R0,rPr GeÀHrIifliËtERD }Ef, INZET r.{t{ ar,

(HAÀR KPACIIIEN):
-

i.

',iÍJ

I

oDïN

mw

/

/

DooR

AÀN

/

/

oDrN

rfiJ

/

(ÀtLE LTCIITEN Do\rElí

/

mr,F

VOon

/

ODïN.

Urr.)

(:n var,t EElt LICHTBLNDEI 0p DE ;oïJTdA Dm I,EEB V0LIEDIG

GEPTOoID

ZIT

ÀLS

r. aNDEHE AicïHrns DrE ''E NIET zrEr{ ZÍTïEN ïI{ mmLFDE }louDrNG:

(oe mz.

(1.;rroa JÀoHT AiflEUF§ zIrïEN t{AÀR EtiQ,{R GEI(0ERD, ïAmnÀÀI ï{AAR DE a4Ar,
(HOOFDEN

Etl(AAB BïJï\ïA RAIGI}ID. ODIN HECHTS, HOOFD NAAR

IE

ZAAI JïÀAR TEffiN

(rm cnotrto DUS. i{ANI'IEf,R rE trcHTBUNtEt rIEnsc}ïrJï{T ffiGrifiwN DrE DRïE
(ÀKIEUP,§ TE Z0EHEI{: DOF Ei\I DUISTER. DÀT ZoH,EIí ïJ0PCT Fr§I(!,rEI{T oIDERBR0-

(t@N D00R IffiETEN, GEE0EP, GELUTDEN, KOÈT c.ETRoiE'Et, IIAltrfiaKr,AP, vooRrBREN-

(mN vÀÏt AIJ,ERïEï T0lmi't... EM. iET GEtffiEt lIERffiLDT 01

CHAOTISCIE i{osi'CIS

(voon DE SC}mPPING: DE r,1DLI,.íA I]$EFT ITfi.EBS IEF'ÏI\ÏITTEF IONTAIM NN ZET

-

(SCIEPT

IfiT

SCHEPPïNGS1IAffÍAAL, OïER HÀÀR TFdli'iCE

(VÀN IGÀCI{T. I{AAR i'iA.i{I3R VAN PBAfE}tr

(rnmrmm: HEr

IS

(ffizrcltf s.lÍ.P.

lLq,ÀR urE:T,

BtIJiïT

oPf,iEPJfiNG YÀN

IS IJL, }íIET O}m$ICi{T

DïE PnÀ{T, NIET

EN

BLf

ï,ÍA.AR BUITENGE-

}IAAR ;.OI{D, GeiEN Ifi.AS§lEK

L"S.D.-

)

Het gebeurell... het uur. Het uur va,rr let gebeure[,.. larrg ver:ltacht.
De essentie van

tot pIots.. r

let

Boï1

I

gebeuren, essentie van de essentie. Uren

verstrijken,

1ror... nooit voorbij. Ejr:deloos. Uren, eindeloze ureïl.
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Tot...

DIT IJUR. Het uur van de..'. gebeurtenis.

Gebeurtenissen gebeu:ren.
Op

.. tot. .. plots. ..

dit uur vaïl de gebeurtenis.

(or

cgï.,urDEN

ztEïinli

i,íanneer de

de geber:rtenis.

essentie enlcel nog essentie is.

,uu{ E]'i DE i{cL!"JÀ }oET ïIJïDER GAAï{

(srea,Ntstu-$ï TE i,iÀtGN. r'ÍoG slEEDS DEUEtu'DE TOOid ECI{TEP.I

(Gfi"T ,iffiR

PRATEï'{

ZIJ

VER-

PJCHT ZïCH 0P Et{

rlÍ DE mI'ï-:'EDrTÀmE H0UDING ZITTE$, DIr IGER ECITIEB i'ET EEN

(iL$[D i{ÀriR B0VEN GE.cTFEICT, IfiJ§]ruNGER À],IEËr{ UïTS1EIGïD, DE
(PÀIJ,I 1EffiN DE BIITK, OPENG§SPNEÍD,

(aaam,

0}Í ZICH

,r{&T

1 TE ZEII-HOUDT}IG YOOR

À1VDEAE

lGT tE

ICINTAKT TEI'EI,..

ER DuïDET,IJK IQET ÀAI{ TE ZEI'I ZïJid. DE EIGEIïLIJI{$ 1'OLOiSPA

(fficrl\iT HIER. )

r"i: U, Odin,

Alvader en god.enkoning,

U, gouden goden van de

kosmos,

U, nageslachten van Heinrdal,
stannrader der mensen,

U a-]-len zeg

ik:

hoorl

Hoor het 1.ied van de ',-ioJ:va, door Odin begiftigd met de r.'ronderbarre gave

van de seid
De tr{oLwa die de toel-,omst

De i{olwa

ziet en schept

die het onzichtbare zLeL, het

onhoorba,re

hoort, het onleesbar"e

leest
Hoor het

lied van de Wolrra, zíi

zegt, U wat ze weet.

IÍet wer"eldl-ot, de schepping van het onschepbare,
optochten van doden, ten:ggekeerd, fluisterend
dode kaken op en neer
geAeinre

talen van goCen en

Hoor het
even

in still.e fluistering
dod-en.

lied van de i"trolra,

dodelijk a1s de dodelijkste

Hoor..

. het 1Íed van de ltIol'rla.

d-ood,

,,/ioRDEl'l SCHRITÍER EI,l

(on cnffilEl\I
(v'l.otrria

DE ifi3TEN EN SCIffiEII:,§td FHEKy,ENTER.

spBïtGT EECItr, ml\mll EN rIRt'Eï,t GE,sprEïD, $J,tE Lrct{TEN

(ïfllL-rt[ IGUïST DE Afli.Iii{ V00n }Ë]ï GEïdJiT Eï,ï STAFT TRqAG
(GTENTRAAÏ,

EI'ï

tUqAF"

GÀAi\t AAIí.

V00R.

i{EullÍàït Vo0&,Lt}t Bï,ïJFT ZIJ ST#'III. }I3T ffi}'tr iGEET

(orim spFErDt re

i;EÀR

tE

ARï,IEN, vÀLT DAr{ }gsrp.

0p DE io.EmN,

VAN

MD

ffirnïJ-

EN o}íc,E-

(romrnornr:RD, ENIGIE ÍGEIEN EN SCHOISGI\ID BgiE@i't VÀN LICï*ri{ï": EN H0OFD

(su,mirsgnEN

HAAR KOIfIAI(T

IET DE oER-CHÀOS, DÀï{ PrcL*frgT re

(or on GROï{D, IJo0FD opGERrc}IT NAÀR DE zÀar.

}IAJLR HAI{DEN

Gslnirln TooI{ Ei,t spnnni$rlJm.)

De schepping. Ongeschapen chaos. Wer"e1den vrar:reIen dooreen. Lj-chten en

duistemissen. Regens, nevels, wolken.

0ngeschapen chaos. itfereldbeelden,

onoverzichtelijk Ín hrin naïeve opeenstapelSng. Elernenten wisselen elkaar
af

:

vuur-water-water-1ucht -lucht-aarde-Iucht-rrurrr. L,ucht voor Iucht,

vuur voor \ruur, rvater voor roater, aatde voor aarde. Elementen en wer"eIden. Orgescirapen bestaan van het vornloze. 0ngeschapen l/orm van het be-

staan. Besta.an en zi jnr zijn en bestaan.
(DE oHÀOS OP

Itr

scEI\rE

I'trBÍT

NOG

ÍCIB. DÀi\ï PÏ,rS

BTGIÏ$}T,I'§

!tr

DF*IE AIfIEURS

(re mlmcgi{, IEH, PIAaTSE EN V',OOB ZïCHZELF, iLLï.a LICIIA§,{SDtrLEhI il{
(mymcrtrcnN DrE BrJï{a

(t'ffiR

GEKoNTR0LEEED

TE ï\Ioff,E1't

GEioNTRoTfinRDE, EENTt)NTGE GEturrEN

(rilrNïcE Iff,At{KilI{,

zï.rN. aï

fuu{zliEï,TtrtsD. I,Ettr voÉLT Drir ER, ïilTS cEBoifr}i l'onDt.

§cheppend, leven schenkend. Herinneringen.

Element

uit

de chaos. Elementen gebonden.

volgt elerent in de strijd...

oH

leven geschapen. In werelden van leven.
Negen werelden

uit

BaEI{GEN hIU ooK

vooRr, ïJrE, sciffiRPE, mcHr-

Reuzen, oeroud, ouder dan de oudste steen

ScheppÍngen

GLïJDENDE

tel-t de kosmos,

chaos ontstaan, negen werelclen

en de reatboom ïggdrasil;

wer.eldwortels, overal en nergen§.

het leven.

-r0Ynrir, oudste reus, ouder dan de ourlste steen,
Ontstaan

tool

(on

uit

VAií DE ÀifiEuiis ut'&LT AAI'I Ei'ï

(rr,r stort.

W:

de chaos en scheppend, Ieven schenkend.

rs HIER 0p zf,firt IIooGrrpuNT

'ra,aR

)

zijn gesclrapen, herel-s van vuur
Hemels van Iicht. Lichtende hemels aan het dorre chaosfirmament.
Verdelingen. Krachten, vrij. AÍVrisselend. Verdornren goed, henels
Hemels

(pa mtauns

BEGTNi{EN I"IIER

(sggtrt zE LIIT

ït{

TE

tsEi,'EGEI'ï,

EEI"ï rNC,E}IouDEit

vtoErot'ïD;R Ei'{ ;,IIJD§ER.

(stnm,t, .{rs0F

SPRINGEII ZE

i.,Ai-*tc AAI'GEIOUDE}1.

?ECI$, AÍI,IEN V00R i{ET GEL{ÀT GEKRUIST, ïOmN

m IU}t trf,HsrE pÀ-(sEN ETIEI{,

ï,LL{Ii

m

BAsïs vat't

(rog i,ruin zE ïN ELi(ÀÀn rÉnslELTEN T0T ffil{ i,;assa i,iAIriRE, re
(op

Hum KNr!-IqN. Hut'[ Ai?i,:EN

plors BAB-

It\An Kqac}lTÍGE, ffittlol'tr@, DoFFE, r@trGrEUzE

(noEP, z0 DOoRY0EID DAT iEl{ ER lgPmr§t VAJÍ ffiïJGT(?).

(LÍrr DrE reEET

lq^raad.

iE

DRïtr{oEK

ZETTEN

voEffiN zrcu BrJ .oLKLqs Ei'ï HUI{ }0oFDEN

zrcn

LATEN

(DE pLAATS vÀN sAI'El'tiíoi4sr omN zoDAT ER EsI\r soopiT TEroi,s.scHïLD omsra.m.

(rm inlrr*. Rïclir zrclt 0p I,ET EEN spnolc, tGE!§ zrcn ot.t m[ srapr ER srA-

(ttc op. DE DBIE AtsEUas srÀÀN 0p EN DE 'i'ol,i',r{ srAAT rEï,rïuAÀL BECI{ToP
(mïEi\ï 0p IËT sciilï,D.

TRïOI,E'AIíTELTJKE

t00N,

iiAJrR ÀaNGEPAsr AAN IÍaaB

(mr,orur spEEEKFrrJzE. )

l^I:

Schep-oi-ngen. ïrevende

levens, geschapen. Schepping van hetreI en kosnos.

Negen maal de kosmos

jn de kosmos.

De zon

u.it het zuiden,

lichtbundels

de rnaan, sterren aan de heme1,

in nachtelijke

droefheid.

.

Duisternis cloorbroken, dagen en nachten... jaren.
De godenraad, gescirapen sclrept. Zonen van Bur, Odin,
De Àzen, burchten

in

d.e

Ida-vlalcbe, temtr»Is, altar.en,

goudsmederij en harxl'rrerktuigen, strorren ven goud.
De godenraad, verheu.gd, kansspelen spelend,

verloren
De

}cansen aan

strijC

van Thor.

tafels van

gorrd.

i'triIi, i'rË,
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(Zf,f SfnfNGT i,IJf

DE B'dï,IEï,t GESPnEID NÀ{R BENEDEI'ï Ei'l f'ol.ff Z0 NEER.

(ÀigfEUnS TnEiilGiï ZIC]{ TEAUG NAal?

(nrcl$s.

G0DEï{

DIt

ttr

ZIJKAI'{TE}1, 'dlT,i'Ín JACHT LINI(S §It

IW rHOn mKàTNEERT GírAT ZIC}I STATIG 0P

(DE DRIEHOSK PLTATSAï{, GEIÀAT NÀÀB DE ZAAÍ.,.

(OP HAI.ITEN EN VOETEi{ A*.I{C,EICryJFEN, TUT IIOOB

IS

'E

DE lOu.íA UITERST r,INr§ VOOA

Itr

ÏOPHOSK YAN

}lÏJ ZAI IiÉ SÏnIJD TEffiN ttr

(KO-§,fSCim I!Í)I{STE]"S mGïN}tEN. i,'i-ILDE JACffi Kol"Ei.tr,

(oNDERTUSS'EN

DE

;'Al{iffiR i{IJ

DAAB STAÀï

BASIS VfuÏ DE DREHOEK.

ir§{ itr scEt{ï GAAN STÀAN,

(:"mt UgN ZrlíARE, SCHUïVENm STAP. DAAR GÀAT ZIJ ZO\r,[EL I.iCGEIIJK

UIr

]ET

(trcHT ri{ ifiÀËtuIl.i.tEnszrr zrrrEï'i. §ïtsRI( tïcrir 0P DnrEHo3K.
(np arrnm-s ','fiËlÉ JACHI' voïll@N DE A.&nDSLÀtË JoB'luïtïiAItD:
(vorrgm vAN DE aNDEm vÀsT i,ET BilrDE IIAr{DEI'I. ZIJ

DE ENE

iCPOI{ffir,EN AAN

l'ïffilqr

[E

DE

VoETEN

(yÀJI THon, mNEDEN DE DRBHOSK EN I4ÀiGN DffiIGEIIDE SIS- Eï{ BTAASGELUIDEI{
(IóIA.ÀBBÏJ ZE

(ora Enr.

Iflff

],IOI[D !,I'IJD OTENSFENFEN EN HTII§ GEL{.trT VEP"TMKIMI: EEN BOA

o§tDERtussEN KL,rï{Itf

rE srmÍ vaN Dtr iloti'ía uïT }E!

DUrsrER,

(stffiD§ ELFDE. ):

Thor, dondernaamr Bod van macht
Thor, echlgenoot van Siw,
Siw met de gouden hanen

Thor,

zijn

zo sluipt

gezel

is

de s}l,ve Loki,

in

}í^raad bi:onen

Windhei.n,

de negen werelden ztil-Ien volgen.

Thor, ovemJinnaar van de chaos,
har,le

rzvraaj-end monsters dwlngend.

Worstelend, Jor::u:ngad
s'l-ang

r

Cie de were]-d omslu5-t,

gedwongen. Kronkels, bloed.

(tE §tu\NG

TRACHT Op DE DRïEHíJEK TE iffiUïPEr,t,

SLIltrffiHr EIï SCmlfI, GEÏ,UI-

(nmx i,m,mN TCE Ei{ 1,'oRxEI{ ffiN VERVAARLIJK C.EBnCII'I. THOR Dm o}ÍEEllffiGÏJJK

(rs

nï,uv-gN sfÀAN TOT DÀt\ï EEGïNT NU ZIJI,I IíAI.ER

(Àtson, DIE rs oNSEtotELIJK

ZtriÀA3 EN

ltrJ

lE

ZIIAÀÏ',5N,

mET

TEIEm{§TE

HïJGT DAI'{ OOK. HIJ }.IAÀKT oOK

-12(mZELFDE @tuIDEN ÀI§ DE SLANG ZoDAT

'.,1E

EEN STRïJD ZIEI{ TUSffiN TI,ËE

(0ERDïEFEN, 1]|EnSCHRII{GL,IJKE KREIEN VAr{ DE SïÀïfli DoH{
(Yo0RTBnENGT EEN

(GERÀq,Kr.

TRr0i'FAi,tlEIrIJIG T00N tutl{I{$Í${,

DIT ALï.AS IS GEffiURD VAN HEr 0GEi.IH,II(

IE

GELUïDEN

DIE

THoR

ffi mmSN §ti«rAR NoG NIET
D.à.T

liOÍ-'IA O]/ER DE

CHAO§

(nocrxT. pIoïs sclmEEil'rtr rE lr'IllwA)i

/
rm / urp / onnno / suri,c / oM, / sl,urr /
JoR/ r$N /GAI{D /oï,Í/DE /AÀR

(0p

DAT oGENBLIK SPnTNGT THoR

/

}trt

*;a

cn /o'.,ntt/GENU
os

/

lm

/ nmrot:

EEN OVERiflhï{I}ilGSIGEET 0P

rE

rE

RUG VAI{

(sr,rurlc EN D}IINGT I{AAR, 0NDER AFGRTJSELïJK cEBRuL vil.N BIïDE zrJDEt{ EEIN uo
(GBOoI M]GELIJI@ mOc TE I'íAKE]J oi't DE BASIS VÀt'{ Dtr DRïEHC\EK.

IE

AKTEURS

(r,rocgr{ 0p mN zrJDE Ei\I ;,LqI@{ DIE B00G DAN oOK, DE mtm}í VÀI{ Dtr SNE EN
(H00FD V,q,Iil

!E

(rHoa i"fiIER 0p

AJIDEnE SI,A,AN 0I"Í DE HO§KilN

ERVfi'I. itrÀi\iiï1ilR

m TOPHOEK vAI{ DE DRIEH0EK STAAï{,

ARi'Er.tr

giiÏ

GffiURD

HET

IS GAÀt

V00R DE BoRST CÍE-

(iíRursr. )

iE ,1trDGÀÀRDSÏÀNG ÏJ11 ZFFI GETROKI€N,
THoR, GoD VAN .1ÍACI{I EN IGÀCIS.

Ove:rrdanaar ven d-e chaos, TI{OB.

Vr"eselijke

strijd

gaat voort,

De r^eu-s Oetgardaloki, bedrtongen.

0veruinnaar van de chaos,

THOR.

Yreselijke strijd gaat voort.
Chaosmachten,

duister groots.

Vreselijk, afgrijselijke

schoorÈteid

van gevechten voor de negen werelden.
Het

lied van Thr;nn,

de thursenkoning,
gezeten

in

Jotunhei:at

AKIEURS ,.,ÉI..DE JÀCÍÍT KRUIPEN i.,@R
VOOR DE DRÏEHOEK, GAAN, GEÏ,AAT NAAR

zÀAL, 0P DE Iil{rEEï[ UITTEN EN GEÏEN
ELI«LA3 ACI]TER XE BUG DT }TANDEN:

ZIJN ZIJ THRSI.

NU

-uD5 RAUS

roofde de haner l'Íj'óI1nir van Thor

HIJGT, STnffiLT ZICiffir,I'.

Vrousendwaas,

driften

en

verslingerd op Freya

wellust, dochter van Njord.

I nrijlen dieP
begraven door Thrlnn in Jotunlreirn

UIJ Sï,IliGpffij.tr !'LEIIJJK DE ttqAI@RrEN

De Azen en'lnianen bera"den zich

Ttl0R iDtDT i"El,ÏR trl''ÍAi(KEP'n EN BBGINÏ

en ileinrdaJ. de bleekvritte god

VTOU}'IELTJKË GEBA§5IT EN Iffi3JETJE§ 1E

besluit Thor a1s IreYa te

l[ai(EN.

Begraven de hauer,

-

I.

J,T{JiigT SROTÏESE GEBAAEN,

Thrnar, konÍng der thursen,

De boldcenkar

rijdt,

BI]]EifiGii

kJ-eden.

}§i

DAI.I

l"EI

DE VHOUI6I,ÏJIG ÏHOR

Thor rnent

HUN TTCHAAI{.

IíPPT ffi\IAÏ,LIG

en bnengt de reuzen de dood,

TOT

IET AClmIlR nE AtrUS,

en lijöl.1-nir terug aan de Àzen.

DAli

ffiIi mEijD vAI[ IiRACHT ffiT @-

0NT'il-llfl<ELT

LA/IT EItl Ifi,,AtIÍi'íEI,l.. .
(SPRINGT Drgq T0T VOOB DE HEUS DIE EEill I(REET SLi1AKf

(l*nn

,

OPSPRÏ}fr3T EN

ÀI-c mT

NEERGEBLIKS}II IORDT: TH0R ST00T DIEHÍ,ÏJKE OIrABïEI$IINGSKRETEN UIT.

DÏT

iI.ERH}AL

Is

IÏ{

HnT ffiI{IEÏ, YAN

(DE Rj'US

RAU"I,.m D00DSSCHnF,EI.I',/í.

(tu unlt

EN vAi,T DAA§O]{ QUA EN§CENERIIGSTfrÀÏJSI'tr EII TOO]"Ï VAN DE

(anhl srry.lE

uIT Itr

''l0iEgCHn

"4OLï'IA

TOOi{, EEN SrJOI# PÀSToF?AÍ§. I-§T EÏNIE T0O1{T ER EC}{TER

(IE O0rispR0líi6L1J1G't,ii.ffiDIEID

IÍAN EN -OET tES TE rËHSCHiilri','ELIJIGR AÀI{-

(K0IEN. I{AAfti,t{TE UE VROU!í-THOR DICHTER K'fA'Í }EnD IE mUS }IÀTUUrulJK GEIÏ'ER.

(auEI[ LICII1BN

VÀLLEN

UIT")

De schepping... geschapen negen trenelden
De hereJ., de standen, dagen en nachten

ogenblikken van

licht

ogenbliklcen van duister
De schepping, geschapen spel

Spel van de scheppi-ng.

in het

spel

-u(aw

zg

NoG STEEDS

ïN mr DUïsrBB. coDEN Eli :EIDE J;tcirr

(rEnEolwoïcal'ts DE scmppïNGEN zrJN: I{0ït}6N,

(ztcumtr

(ïEI,ID: Dtr Ttxl}tr yÀi{ DE

Steeds verder

I

nnÏ,tcIouzE TCuII uOop,r, 3:tNfl)l[IG EN

op

tot,...

'firoa

J,.ric,'IT

AÀNZ1@LF

s0imPïtc.)

itisschj-en geen einde.

DE

stir,

schept verd,er.

EI.,.N..,IE.

AAI{ DE BÀsrspu}rrEi.t Ii'AI,t DE DitïsI{OEK ZïTTEN, GBI,AÀT

(N.[AR DE GRON! Ei\ï

lflOrD N&r& DE ZAÀL i,ATtrll ZïCH STït i,ïjurR ACHTER GLIJDEN

(zooar zE, v@ton

NAAR DE

zAÀï,, op DE DErEi.iosK Mi'tst{ TE ï{tccnx }mr

(IOOFDEN TEGEI{ EIJírLAF,, IJCI{ÀÀÍ'I ïrA}lGS DE ZIJDEI\ï VA§

(rtr

oEHIï,ERGEI'ï EI,t

(ltux scrmPPrltrGsTl)oi{ o-rlra
(Íf@IEN, IIITIIËI

wÀsrt=EER

ÀÀi{DOE}fO. T01

IIRES0ENDo.

KRTJGE}I

t'E ï,,ffia

DTERLTJxE

G: TUpH0EK, HÀNDEl,t AÀlï ENiGïs, IooFD

droergen, spelen van scheppingen

trachten naar... dt;ergen
Í-ngewanden

van misrnaalcte schepsels

het absurde spel van Ce schepping

klein,

nrismaakt, nnannetjes,

dirrergen van de scheppíng

uit

dwergen van de cheos

ZïJN

DUS

}Elr EïNDE VAi{ ;ËL:iL'S lIERilÀAL BLïJFT DIT

k1ein, misnraalct als kinderen die ren te vondeling

jding uit

ZïJ

trLuc,GE, r'FmrïJGE"

§cheppingen van dwergen, naru:etjes

bevri

DE

DE i'CI$&\ I:MB -\rERI-ttuiL BIGIt'rt caÀT

ï.ï cr}FEUt{ E$ BÀFEI,tsiifrETEId:

{zo. BtJ r-tn IrEF"IossïI{G op HET EïI{DE
(tmN.

nE DRïEH0EK.

sciirJrEt't ïN AnGBtJ.ffitIJIG pIJlEt,t Ta BSiETt, ffiï\EN

(GESPF:ID, IoIIEEit opcETBoIfiGN.

'l'í:

;.!ii§. zrJ zrrlEt{

DI.ERGEï{r

De schepping schept. Het geschapene staat nooi.t

(ArirEUES

acu-

GEPIOoID, GELÀAT NÀÀB DE GftOID, ^q.Ri,iiï{ SL{p i,tirÉl5T }Ef, LICHÀAJ'Í.

(zrJ enEsffil{ 'l/\EEa lEl'{ ï,4m,

l'tr:

zuT,LnN NU

J.egt

oI,iLAAG.)

Tnro}f.iGu-

-]-5_

Het bloed van Brimir

tsrimir, ouder dan de oudste steen,
Oerdrnrerg

Brimirs bIoed,

mismaalci bloed voor ni-smaakte dwergen

Schepping

uit

de dijen van Blain

B1ain, ouder dan Ce oudste steen
Het absurde spel van de schepping
schepping van het tllarlschapene
\i:EHICS...Sï}{G UIT

(or mt

II]T

OGENBLIK DÀT

BÏOED VAN

HiT

BRI{IR,

IP,ESCENDO

ffi

mnEIi§

DI.IE}J l/Al'tr BLLIN. ,

§

(ontels, oI{m}CILIEï,Í EIt i'&iisTAJ.,TIG miEGEI§D,
(GEmoRm

DE

GEPÀÀaD GAAT

(ID

IrrD

VAT{ EET,I BAtsY,

Kffi{I: IN AI, ZIJN t{Al{NE'.EN;.[SJ.:AAKÍE BÀW, AF.

s'J ÀFSToTEND. )

SCilEppINc \,raN DE N0I?IWN, -qCH1I(CODTNNEi{,

(GESTATTEN TGR0EIENil D8 ÀKrflUi?S

(roorn aEUSACIIIIG,
(Op

TUSsgN DE Ti.JEE BAmNDE DTERGEN:

i{§T mN 0NGEIOOFLIJIG

(I,ÏJIGMID 51149ÏEiïRT GOIEN XE KNEET
(,sciiln.Eï,rJi(

SPFJNGT GODEN, HÀNDEN 0l'1 DE

Eï{

T,ORDEN

3

FEITZIM{EN.

irSU§: GE§PIËIIDE LEUEI'A1E§ï,

},I0NSTERLÍJK GR00T r§H'í{IJL ZE

TENEU{ GAÀ},t STÀAi\i

OF E}TS DERffiLïJKS:

UlT illIN D},ERG-

tEI

DEELÏiIE BLI,IiIEN,

GRo§I§l{

Ici'tr UÏT rET

(EN NïAT I,ET IET LïClL{Ai,i. DIE GROEï GBBEUIïI' ;'ET SCriOitGN, TIJDENS

NIET

L,IC}iM}'t

iEr

(ïERlLq,Af YAII uOUr,iA, HIJGEI\DE DOFFE IC,ANIGN, DIE GAÀI\I OP IEIT EINDE OVER

(rN vrmsaï,rJr

1,í:

GEBRut. )

Scheppingoll... houCen nooit
geschapen sckrepping schept

ogl

in

schepping

Reuzedochters, reuzegroot van ïEuzen

renzen scheppen reuzen

ïÍangestalten van overdri jving
Beuzendochters, reuzen aan reuzen.
Schepping aan de voet van Yggdrasil

ScheppÍlg aen de bron van 0erd
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\TEMOS... SIÏ\IG VAN XE I§OENEN,

i*f:

ifrT GE,I0PJfl{E.

lrÀm{)s... SING...

OERD,

(EEï\I ÀKïEUR StAÀT

Y0IËIDïG AIS PEUZIN §E0iir. )

IIERIOS.

(nnm

'r,'í:

SCHÏI{GODÏN}EN

..

SII'G, . .'u'EEDAI,IDI, ilET

I,$CRDEIDE

errnun srAAT vor.rÍïDïG /rLs REUzTN riECI{r.)

ILIELOS... SII\IG... SKOELD, HET

T0ËKOI&NDE

(AigEuR GODEI{ STAÀt CE},ïTRAAI ffiCI{I

AI§ frEUZII§. DAll YÀI".I.,Ei{ ïr'EER AIIEN IN

(og urTGANisposItE zoALS BESCHREVEN 0P BtZ 13, V00RI/!&TSIE oPi,EnKïlG.
(NU

iI0I6T DE SCHEPPING lIÀr,i DE i.,ENS.

(zr;

i,mt TFJILTNG§{ nECIfr D.i'I.z. 0p

(GOIEN,

Dïr Iï{

(ÉNDER.

BIJ

NAARGEïAi{G

ir§T TER}ïA{L V0BDtrRT

tL$rDEN Ei,t II0iITEI{

UITGÀIESH0UDil'IG A.tr{ DE T$PHoEK

I{UN 'rHíFroiil"r K0}mt{ EKSPIOREF§N

Zïr

KoI\ffiN

iïÀAr Lq}tGZM}4;

mET AILES VEEï, VlCIEI-

ZIJ AL }ILII§ LICr&AI{SDEIEN i,E'I

(Tm vamrcI{DtrRDE ONITTtrKKII'IGSIGACHT iIÀi'I IGNDE&EN. VAN I§!,OGENBI,IK DAT ZE

(Det i«lmml{

GAÀI,I

zE RÍTi,EN

aÀI,tGE\rEN DOoR

(oarpffii< ra rno;i,mlEN, arrsr'I

EEN ÀNDÉR

l,ET ríÀ}i"rEl\I §il IIOETEI{ PIAT OP DE

RIT:.B, IIST ï,Di1m EEi\i vREE}trE

(AJiMffiiiKrNG DtE vÀt{ D.qr GtrsTot§,EL UïTGAÀT: iET i"IAfElIE EïEi,,Ei{T
(vERTEGElr,,ooftDIGD rooF.

IfrT 0I'GEKOï{TR0IEERDE

lfilr,

",ffP.]ES,

oNffiKotÍrnoïffiRD, Ylvil( .l.trsI,ulfiGlm,

(rm erruuns rmAÀrÈu DAARBïJ Ars

',{:

De schepping.

..

ïrilEE r§ EB rE

ffiT FBoBI{Bií lrAI'[ EU,'EGrNffiN,

(reivornr,rJhE Ei(SpIonÀTIE EN DË
(ua'*mcrucnit zoNDER

ERVAI{.

KTNDEREN

DïE

E

d.e schepping

nooit verloren want nooit

's\oFJT

bestaand

de sehepping door de schepping voor de scheppi::g
iila de heurel, nègen werelden
De negen werrelden de dwergen

i{a de dwergen de Nornen
Onler de Yggdrasj-l aan de bron Oerd

zrfi{.

)

De maatboom, en de wereldslang

lrel verslaan van Thry:n en O,etgardaloki, nrldg.tardreuzen
Jormr:ngand,

het reuzen-land

bedi,vongen

Itsgard, godenburcht, bevrijd
kansspelen en scheppingen
kansspelen zonder kansen
scheppi.r:gen zonder

zin,

Drie goden, goden,

Àsgard.goden

in

tochten naar i'Íi-dgaarrl, de groene aarde

vonden aan de oever de
maruaelijlce vrouw,

es, de slingerplant

vrou,telijke

rnan

onwentelingen en bez;ureringen,

krachteloos

in aIle

kracht

zinloos in aIle zin.
Geen adem, geen steu

geen reden,

of

warante

of lichaan.

ï-eveloos, Ask en Embla, koude

lijven

Dri-e goden, goden, Asgardgoden

Odin gaf adem aan Àsk en Erabla

llónir gaf inzicht

aen Ask en ;]mbIa

Lodur gaf warmte aan Àsk en Enbla
T,odur

gaf lichaaln aan Ask en Embla.

iIaRIOS... §rNG, tE

ÀSK...

Ei,lBLA.

EER-CTE Ï'IENSEN.

.. IE EtrBSTEN

En anderen die zulLen volgen on

te verdr'rijnen,

anderen

die zulIen ver

dinrÍjnen, enkel om te volgen. Beenderen, v1ees, bloed, water. Alles.
(coDEN STA.I\T I\Fr yQIÍHDIG FEC}{T i.ET rtEl't TRI0i'Íí'iiqEET,

(rit glr.rue
(lutsmR,

DANS

ffi À1fi10"ffiN SPRINffiN

i,ET DII() iinEmt{ EoND i{Eï. DE ïOI,!i-4" Koi.r NÏJ UIT IIET

i{É"I EEI,I IGEET VAN HEHIGi\ïNïNG, SPRÍNGT ÀL§ EEi'l i+1F"EEL}í1}íD,

(lilmrffitrNG vAll

lÍar${, am'lEl{, mI\EN, H00m... T0T zrJ

(srAÀT Et{ ROEPT, Nffi §tffiDS fi-llD BEv&c.END):

cElilrRAAL YOoR

lí:

Scheppingen

voltooid...

Heme1s, négen werelden, &,vergen, Nornen, r€uzen

en goden. De eerste Inensen.
E''t

/

DE

/ nan /

(DEZE U#iTSTE

(tr[i\i

spF"ot'ni

(vl1Àt

m

sre

srRrJD.

IBIET IS §R ffiN

0]{,

VÀï.I O1íGEIGI'iI'JE Si',iAilT.

§TAÀT BIJI{Ji I}EENGnZLifl' EiI

DRIEI-IOEK

PLt? Eï\ï ltÀRD 0P DE

(r.,usmmos vuFltÀql,ï

i.I:

/

;',CILl'a

ttr

l;tlmi{m0s. t{IDEHE ÀIfÍEUnS ZIJI{

GR0ï{D GËVA],IEI'I,

TIJFTLTRÀÏrg

irzen en 'r'ianen. Goden tegen goden.

ZIJ D&!AÏT ZICI{ MEf,

Strijd

de eerste speer naar de vijand. Thor

ÀSS]ÏGTRIIS

VSRSPnETD.

.,/All ïlET Ig,'fÀAD.
)

en bloed. Asgard vennroest. Odin,

strijdt

a1*leen'

/ ÀLIIADER / ni'ErGr / :"trJ / rE / SPFE / it§iï.
En ik zàg,.. 'r'tra1kuren... oorlogsboden: Sl-;uJ.cl uret ha.ar schild, Skogul en
Gr:nnr, ï{ildr en Gondu-l en Geirskogul. Ik zag... het Dodenstrand waar Nidhogg d.e draak en Íenrir de rrrolÍ de lijken steeds d.od.en. Gedode d.od.en en
0D1N

lijken van i1e1, godin van het lijkenstinkend doclenrijk"

Ík

zag Ba1der.., zooÍl van Odin, bleke

d.er de goede, de bleke

niet,

en nooit

witte

god

die nooit

witte god. De hele natu-ur &ie

kende. Bal-

gezworen had

hern

te raken. Bal-der de goede, de b-!-eke vritte god. Enkel de

naretak, plant van het 1even, l-egde die eed niet
d.e

Iseraad

af.

Ba-1.C-er

de goecle,

bleke radtte god. T\r,iee1in$br"oer van lïódoer cle bl.inde, zoon van Odin.

lk zag.,. het spel van .-te goden d"ie Ba-lder beschoten. En Ï,oki, gezel van
Thor, venreldcer van lfl^raad die Iïódoer verleid.de zijn broer te beschieten.
'boog gespannen, de rneretak a}s piil.
De blinde i{ódoer legt aen, de
B!.L/Ni?"/DElGoE /w/ DElBE /m/v{rr/ rï/GoD.
IE i'1}ïlTAK:

E§l,l BIOTDIG SClUlF"Pr SP13S.

BAI,;]..D8R... VÀLT,

GETPOFIiEI{. D00D. BÀLDER

,E COIffi, IB

.BIEKll !,fiTTE

C,OD.

X)OD. HIJ DIE illlT K,.&AD ï.trïET KEll'llE YïEL &irll -nE PÏJL YjriÏ SÏGEI{ BLINDE

Itr

';'[i\AK. ry{raak van goden

Loki

geboèàd

BRCER'

verschrikkelijk a*ls god,en de dood va.n de goden.

in het vroud bij

bron Oerd. SigJm

zijn vrou,'r beLaden ret

smart

-TA-

En llódoer, blinde zoon ven Odi:r,
'r".ral-j-

Coor'

,

.in

onschulcligheid- noo:'denaar, vermoord

één dag oucle zocn van Àlvader.

Ik zag de t',vee lijlcen van broers, Balder de goede, de bJ-e}<e witte
Ildoer, zijn blinCe broer, verbrand op het -.chiF naar de dood.
(srruaiq iIGEFT DEm

voOíspELLïI{G 1r'rr K4JtÀmrR v;c't

(-tutcnivole\ï EI't rs tE

l"iou,rq.

i-tclB AR'iaIï Gtu{.ï spRnï!,EIi.

(Ntu§ DE DRE}IoEK, T0T ÀlJt rrE ToP Er{ I{IïAT ZïCI{

(!E LuirsTE zrN. Dïil
(ATEIEND EIri

iitrltrRrc

LA.ÀTSTE

ttr

rE

ZI-A.L,

GELAAT

zrJ srApr m$fiscH

D/:éR Oi,i

riï In

FAUm

VOOR

]iohtDT s.Íé.llrEi-,ïJK, ouïriïDmirEií EI't LUID

ïru Hicr].m rE scEï{E val\I tE

i,'EnEr,D.

rtr

GEDÀIJilEi{ OP DE GBOND IGUIHT}I

N!:tR DE iÍol,tiJr cEi.urERD, GoDEi'I DnAArr rmT zrJï\E

ItrJ ZIT CEimP-qAL. ZIJ ZïTTtr{

(G5DUIï]NDE DE HAGIL{p.0ii tsRANGi:'tr

(tl.lit,

mz',$Rït\ïG

DRIEFÍonK, i,.t-rr,Da JA0HT ifrcHTS EN Lri{K§, corEII ERVooR.

(ïnrog Js.cHr IET
(Ni;iR

zri[

GEZEGDS Àm,EN G,ESPEETD.

(RÀGNAnOK, DE OI{DEBG-{i'G V;:.I{

(ror er.r tE

Eitï tlrEïGaImE

god. en

ZrJ

:\LïiEN itrtx}

ï[

ELIftÀR GEPIOOïD.

H0T GEU]ID 'trOop.T, SCIfrHTISCII NAÍUIA-

vAN DE Hooai,t viLiï ixrïi.D.A,L I',a.ARVA:,J spnuG IÀTEB,

Drr lffir Eri{DE

v4}í

,,ï,,

(np lennrc A-$t:ío]mrGT: Eï.lnnrcos DFoEF, tr'utic,qmim GrroET, LïIIDE 4@{(FAUZES i'ÍAÀE

$ET

(EN ',,,DRDT sIEC.,qrs

ÀJ,I,EDRïE TEGELTJIGRTTJD.

Drr

GETOET BLTJFT IOI{STÀNT

BrJ DE TEFTIGIGER I{/L{R DE citio-§

oi'lrERBR0IEI,t.

l{)ti,lA SCfËPf

(t{ET vERSCiíRIK}GtrJïn:l ï'í[nEï.,DBEEI! ZELF i,ET -óJ,Lr G]lvor.ffii'l v00a EII,,JEGIÏ'I@N
(EN T00N vÀlIDïEli. ?ocu FRoFETïsCH ot\EEi{DGE}t ffi,rJVE}D, )

liet

1ie<l van de Ra3naröI<, de godendeem-"tering

idanneer

het A1 om niets...

iianneer het niets rreer

I'l

gev,réést

zaI zijn

word-t.

}Mf, Ï.Ï, D VAI{ F*{GNARAI(, DE GO|N}IDffi}ÍSfARINGI

(zr,r goulr

DE atu"gl,t

GslGursÏ

GrinTaige Garn, de hellehond

1/00R

lfitr

i

c,ELlu-iT. )

huilt voor Gnipahellir,

hell-enond

(t

Fenrir de woIf, de zonverslinder springt uit de strik cloor goden gelegd. (R
De

tijd breekt aan ven bloed en speren,

van i"rapens en schilden, van bloed-

verraad. Van cnrerspel en echtontbind.ing, verkrachting, get^;eId., schande,

rot,

stinkend., een berg van nrisdaad,

lijken

en dannen, hersens en bIoed.
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(Hir

(n) ï'onrr 0p

nEFRETN

(t{tu\ï, ï.trT
Reuzen

DE v00E IiÀaR GIi\rJïri TooN GimBïTEEnn. HET vER-

ari{ ztrin sIEt EïTI'm, Brfi{A

bereid

om

te vechten,

eeur.Iig

or sr';cnim.)

)moldíeIs met bLoed overdekt, Jorrn:ngand

staat in brand. Yggdrasil, heilige
blaren, voor

BRAiGtitD

maatboom, brandend, takken va1Ien,

verloren, de naatboom valt. Àlvader Odin, radeloos,

vergeefs op zoek naar oplossingen voor hel onoplosbane, raadpleegt het
hoofd van

}Íimir, bron van wijsheid.

I'enrir de bloed:ige ivolf, die paarder net

een trollenvrouhr en zo de zon

driftig uit zijn ketens.
en dwergen, gestoten uit bloedige gaten,

verslond lauipt
freuzen

sti-nlrend en

rot,

nagels

krijsend br"elcn tegen deuren van steen die l-eicten rurar schuilplaatsen
di-e

niet ueer bestaan.

i.oiilf -crnIiisn, DE i,rol,l,,iÀ srïL\.Ai'l -,onur rit-Ioiisr DooR Il{ÀR
(grcau iÍacm EN IG,IJST iw tsrJNA, sclroKrottD, HoRrilÍD, sroTrldD HrJGE\ro. )
(HLTT

cETutïER

EN TET]IÍ DAL BI,AAST DE GJAËKABIOORN
DE ';,.J[TSTE GOD ITELKOÏ{DÏGT
(DE aKTEURS KoIIEN
(,'IíARAELBND

P,ÀGNANOKI

rN BElEGri{i, ormrournoïffiFn Eiy s.ToïEi{D,

l,ET OtsSCEïlE G.ELLlttEN, IBUISEN,

iCRÀSSEid

DooR ELi{AJm,

Yr.l,l I$IGEï§ OUER DE WOER,

(srAi'ÍFtrN, iilAPFEN, Gn0i'li\Ei{, sIri.A}tr, ií0RfE AÀiwÀï.,I§}í oP EIJifL[R,

(Bï,Am$,

iiRABBEN, IIUIIEN Ar,S

(0NffiK0I,nHor,EERDE ïRAiwE
(AÀNGEC,EUET{

r§,

tdlLrEN. D.tÀRm-tlllIÍUIr
'i'ffLD cl.I

GET0ETER,

m i,oï.,',,"rA DIE NU IN

zïci{ i{sd,ïsL4ÀtfD, §p.%iGi{D op

DE

-.;Aï{IER, AAsvÀLrEN ÀFSIÀÀND Ei'ï urr\rcEnEï{D, isl3.UWE}1D. )

(§EN GRU','6ï,[JK pa,ïï,[TrÉF EN Br',nsrACiI'TïG

(lulnnm. Hïï.nE pÀmlGriï

tArEffiL l,irr

TUSSEN AKTEUB-c, ERorrEsE

(urrvAtLEN vAN DE ,ou.,u" T0EcÍffi,aiEl,t. )

Eii

cnrtos vAN GE-

AlfwArrEll op- en

-?t1-

!'I:

Grimrige Garm de hellehond huj.lt voor GnipaheïLir hellen:ond

Fenrir de wo1f, de zonverslinder springt ult de stril;, door goden geLegd
HrXrm,

reus onder reuzen.

Het lijkensckrip daagt

ï,oki,

in

.

.

dood. " . door Jorrm.rngand- i n zie<lende golven.

de nacht.

god van }araad, aanvoerder van de mannen van i.ÍuspeIl

vuurdenonen, l€uzen van vu.ur, r€uzen van vlentren

huilt rnet hen, ret gloeiende ogen
spewend naar lijken ven levende doden
Surt, vuurdemon die vlarrrnende gloed in zijn
het vlaun'-pnzwaard flitst en verkoolt
Het lijkenschip daagt in de nacht.
en Fenrir

ÏÍapens draagt

Odin, iilvader Har... dood... door Fenrj-r r-et tanden van bloed
Fre1,r, geliefde van Frigg en vmchtbaarheidsgod.
door Surb met vla.mÍEnzwaarden van

Het lijlenschip daagt

..

in de nacht.
zijn

zoon,

het hart t-itgestolcen.

liiegen stappen doet

in

dood.

rruug

Odin, Àlvader Har, gewnolen door i{id.ar
rampspoedrnrolf

..

fhor...

woe

st van het ]-ijk van Jonmngand

ziedende kolken van zee.

Itegen werelden war:en en

zijn

geweest, zonnen en nanen, uitgedoofd.

Àndere werelden zl'rart. Vergeefs

is

ger+eest

trat

getlreest

is,

(lmt Drr VERHAÀL i"ÀtRD[' 0NSAI,EI\ï]IÀ]{GEND ri{ Flii,?rmii ffiIt}ilr.A.LD.

ONIrdRSTAAI{-

(BÀAn, cil{os. )
(AÍ.,m LTCHTH'I DoirEi,t. ciiaos rEnsrol'ÍD.
(GnOND,

prors

(oelwm:

.uts

ÀlflEIJ"ÀS Eï'i

i'orï,*. ïN

KRAmP

0P

DE

mRUG mï,ïcHT DooR zÍt,&iffG BUNDELS, 0NmlffiGrJïJK. EEN zu{D-

FUiRDEit

jllti.ïRoï\ïïBffi mi ffi.,rGïEU6 i,:uzrElí,

(ournomgR Dtr slEi,Í \ra\

i,pr,'r,,,ÍA.

GEIiRAAK,

EUïs...

vtFfIÀaL vAN DE H00P 0P EEtt NTEUIE oRm. )

it: Ik zie het onzj-chtbare, hoor het onhoprbaze, lees het orÈeesbare.
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ïk

zie.

...

lente irr

Nieur,rc aarde, groener dan groen,

vogels en dieren, arend en

beken en zeeën

vis, leven orn Ieven, schepping ort

scheppingt

Ik zie..."

De !+zen, Nieuwe Azen, nieuale raden en zoeken.., tlaar nxten, a1-

oud en

verloren, eloude geheinlalen,

opnieuw ontdekt, tekens

aIs sLeutels van het oncnrerzichtelijlae.

Ik zie....

Gouden

tefeJ.s, ï{ieurrc tafels van strreIen, aloud en verloren,

oude spelen, nieuur

in verloren ouderdom, kansspelen

zonder

kansen, spelen on spel-en, geschapen scirepping van het aloude

ïk zle....

Nieutrne

vruchten op verloren velden, geschapen

kienen, klemen

om kienen en

uit

zaadloze

leven, zaadloos bestaand

en

groeiend, onstuitbaar in vernietigende bloei

Ik zie....

BÀï,DEi?

Ill

OiiÀm''lDE YERZO§I{IIIIG

i'ET

I{ODOXA

IN

ONZICHT-

IS

EI.Ï IEVEN

"'OïEND

V}$ OIIiE

B.{TE }IÀLI,fi'I

tsURCH[iN ,1ÀA i'OS

-VEÈryJRD

OMSPRIï,§T AÀií DOIE TI,,'IJJGEI{ VAI{ T,rnFDË

Ik zie....

Hoenir die yede gaf aan Ask en iinble die'rreer za1 beslissen

dat rensen zijn. Zijn
schepping

Ik zie....

De gouden

zijn, leven om Ieven, schepping

in het ongeschapene.
za1en, het niewue f*

(i,IUzEK tiELT aAI't

Itr

om

Íor

1'ía-lhal1a, GÏ,[.4 YAII

FEï.,rGr§us

cmscglm zQi{rER IEKST.)

DtutqJ( i,EnPT DIIIS'ER

ZÏJN LtutTSfI

SCI]:IIXi'i;Í I'EER

UIT

il,l,.Ë§, I,éÀTSTJ

Ï]OI

EiI

NIDHOC,G

EI{

JOE:{UIiGAI{D DE ST,I.T.IG I(RUIPT

DE DnAAK EI{ r)S StrANG,

ZrJ

DRAGEI'I

GOUD.

D§ Í,IJIGN

'.TERZTNISN DAN VOOrcOED.

Terrmren f969,

om

;"-i

:: :. -i I ii

tuïitrË
Twee rechthoeld-ge verhogen

slaan, korte zijcte tegen el-kaar,

achter. Treden staan er uiterst links en rechts tegen.
hoek met de opgaande punt mid.den tegen

Verdere ruimte

dit

dwars

Zwa.rta

poCi,xn, basis naar

drie-

de zaei*,

vÉt, strak, gesloten.

i

l

.+JTJTL;FS

RIX I :
RIX II :
RIX ïïï :
Drie

Drrncan, lioni-i:g van Schotland- IO34-IOI+C
i,ial<betir, koning van Schotland

IC4O-T}57
l

I'Ia1col*qr

ïII,

koning va.n Schotlend !O57-TA93

rnannen. Lange, rr.r,^rc mantels c1j.e tot op c1e grund

vallen, ven

sterlcb net brvb een gefaamte van ijzerdraad zoclat ze .-l-ijk'en
d.e ingel^rikkeld.e Iiab"iki-pakken. Bonbastisch,

wesen zeer

najestatisch. Ze fu-

moeilijk in die pakken: traag, stati-g, houterig

tikuleus berelcend, breed.,
lichaa.n zichtbas.r

is.

sk\raar..

.

op

maar rne-

Al-Ied,rie r,titte nrake-up vlaar hr:n

Gelaatstrekken zwaat onder]-ijnd :ret blauvre

str"epen.
GEMUNEN

]'lakbeth, generaal van Du:acan, vermoordt

torisch

onbekenC. iías Duurcans

regerÍlg te toegevend, Iaf? lïa

reeks aanslagen lulct het I'Ia1co1m,

te

vers-l-a-an en

te

doden

zijn vorst. jiotieven his-

eigeniijk pretendent,

in de slag bij

L'uryriranan.

een

Ï'lakbeth

ilotieven en

zijn interpretatie, historische gebeurLenissen echt.
De drie koningen spelen hun strijd steeds r'leer terrt-g'r^,'anneer
zÍj elkaar a1s geesten ontnoeten bij d.e Sanain, Ibliisch Nieuvr
dialogen

jaar. Telkens is

d-e tuitsl-a.g r.reez'

d.ezelfde, telkens rneer venoraeh-

ten zij iets anCers en trachten zij het spel anders te doen ver1open.

-1(Aix ff en

R!-x

(naa.r de zaal

III

staen hnks en rechts op het ve:'hoog achter, rug

toe. ,ïjx I staat oolc net dex u'tr"g naar de zaa'l in het

(rriaaen van het pcCirrm. Ze kruisen

alledrie de anrcn op hun borst,

(zoaIs Faraots clat cloen op s,fbeeldingen. Statig keren ze zích om, nog

ÏÏ

(steeds dezelfde houding. Ze gaan van het podiu-'n e.f, Rix
(de treaen, Bix
(Cj-e ze

(en

III

zijn.

ï

1,engs

(om, zelfde

tot

IÏI

langs

het verhoog, zeer traag, al-s 'oewegende beelden

Àan d-e basÍs van de driehcek

gaan verd.er

en

blijft

?-i-i:

Ï

staaJ:. Rix 1I

aan de rand van de scène. Ze ]-'eren zich weer

wijze, en gean aan de basishoek-en van het

verhoog naast

t staan, rug nsar zeaf,. Dan gaan ze weer 1an3s d.e tr"eden naar
(hrin uitgangsplaatsen. l?jx I ber.^reegt niet, Ze blijven ïlleer even staa,n,
(keren zich dan naar ellcaar toe, bewegen naar elkaar toe tot ze op de
(Rix

(hoogte van Rix

ï

staan op het verhoog. Langzaan ei: stati-g lmielen ze,

(steken de armen vooruit, vingertoppen raken. ;'bt hun beide
(vorrnen ze dan een ci-lj-nd,er,

kranden

elk vorrnt er de helft van. ?ix I

konÈ

in ireweging en loopt naar de rand ven de scène vraar hij even
(blijft staan. Dan l<eeyt hij zich on en stapt ureer even nonunenlaal

(dan

(over de rl.riehoek naar cie beÍde anderen toe' Daar gekonen spreidt

(frij

UeiO-e armen

zijdeljrrgs ult en 1eg! ze dan op de schouders

van

(Aix ff en ïII. i-iij begint dan te hijgen en sirmleert de hieros-gamos

(ritus net een :rerrie (de cilirrder)

,,vaarmee

de kroning

bij

(gepaard ging. fungzanerhand wordt

zijn hijgen

(stoot hij een schril]e l«eet ui-t,

bewegir:gen irouden oP,

de Kelten

gejaegder en plots

Hi

zalcb op

(de icei-eën en zalcb dan nog Iager, langzaan, armen jn d.e schoot ge-

(]cmist. Bix II en Iïï kruisen terug de armen voor de borst en staan op,
(onbewogen. Ze lceren

(staan, ditkeer
anÍlen

ret

zich

om en gaan weer op hun uitgangsplaatsen

gelaa.t naar de zaal. Ook

iljx Ï

lconrt

recht, larieën,

lcuisen, Iecht. Flij keert zj-ch ook naar de zaal en looot

weer

(tot in het midden van de driehoek naer voor. Daar blijft hj-i onbe(weeglijk staan. R:Lx I1 en ÏÏ1 gaan op hun beu"r'|, rveer langs de treden

-2-

(naar beneden,

tot

d.e rand van

de scène en blijven staan. Drie onbe-

(weeglijke beelden. Ze pyaten nu zuraar, aangeleeyd, l«:nstratig

en

(langzaa-nr. )

BI:

Opaieuw. Zoa1s

P TT.

Zoals

RÏÏÏ:
p T,

bÍj

eJ-ke

Sasein. Weer

is

Duncarr...

bij elke Sarnain. Opnier.m. Steeds onnieuw is Duncan...
Zoals steecls, bij elke Sarnain zal- Drmcan...
De schadu:o van Di:ncan. Zoals het steeds gelveest is. Bij de zich
steerls verniei:vr,ende zon. De steeds veranderende aarde. De
1.Iaar vernietrwen

kosmos

leven i-s. Sa"nain. Het feest lvaar de doCen elkaar

ontmoeten en irun aardse spel- moeten henratten. Zoncler enige ver-

nieuni:rg. Zonder enige hoop. Daar. Spelen. Steeds tl€ere §teeds tnoe1^o
I/erdlrazing. Spel van aazdse macht. l,Íret aardse raiddelen. Zonder

uit-

komst. Wij weten... Daargm.
R

TÏ:

R 1I1:

Wij weten. En steeds hopen. 0p een nieuwe uitkonrst. Hoop. E:: spelen.
Steeds ueer spelen j-n de kosmos boven de kosnos.

Strijden. I{acht.

Àarrlse spelen zonder enige zistt zozÀer en5-ge hoop. Daarom.
I T.

DÀAE

-

OI{T ZON

.

I}ER E

- I{I . ffi -

ZTN I

en Rjx 1ïI zich nu om. en gaan n'et hun lonstmatige
(pas terug over de treden naar het podium achter tJaar ze zíc}: weer om(keren en de zaal onbewogen 5:rk!it€n, artrEn voor de borst gekruist"
(n:x f blijft staen en kijkt op dezeJ.fd,e rnanj.er. Zíi spelen rollen die
(niet de hr:nne zijn maar die ze moeten speLen jn een wreed, zinloos

(Statig

lceren Rix

II

(en zich steeds lcrhal-erd spel. )
? T.

en zonder te bewegen l-a.at hij een zuchrt ont(snappen die gepaard. gaat ret een vneeurd soort gehui-1: het spel be(gilt, er is geen ontsrnppen aan.)

(l{ij

Ik,
Ik,
Ik,
Ik,
Ik,

haa,ft diep

adem

Duncan, zoon van Bethoc, oud.ste dochter van italcol.nr de tweede
Dr:nean,

RjJC

Cumbrorum, koning van

Strathclyde over de Britons

Dunean, nadat iria-lco}n de tweede de Angels

verjeg te Carhara

Duncan, gehwrd rriet de dochter van Siward, graaf van Northtrmbria
Duncan,

ritueel

gehuud met de godin Epona

-T
ïk,
Ik,
Ik,
Ik,

ritueel

Drrncan,

Duncan, naa,r

gepaard. aan de vruclrtbare

nerrie

ren schrijft zo zacht en liefdevoJ.

Drxrcan, opvo§er van }talcolm de tweede volgens gewoonterecht
Drrncan, i<l-einzoon van MaJ.colm de tweede voJ4ens geboorte

IK-DUN-CAN-IIU-RTT-YAN-SCHOT-IJAND-iER-E-NIGD-OI{-TEN-MI

R

Iï + B III:

J

.

Schiroren van Dunca.n.

Naar ren

schrijft.

DIINCÀN.

SchÍmmen.

&Ien

schrijft: IIet begin van Drrncans rcgering

tÍas zeer rustig en

vredÍg, zonder belangrijle noeilijlcheden. i"iaar toen
hoe

nalatig htj was on aanvalLers te straffen,

die slecht

maalcten velen

ger"egeerd werden daar gebnrik van om de

nrstige gang van zaken in gevaar te

men doorhad

br"engen met

vredige

en

oproer en op-

schudding.
R

I:

Spe1. AILes-41-1es. Spelen
En

!{ij

a}les spelen i-n het

1I:
R I:
R ï1I:
R I:

spe1-. ïk-Dun-can. Hij-Dtxr-can.

a]'len moeton aJ-les spelen

.&l-Les

il,

tot het einde van alles.

tot lret...

tot het...

E$[-IE.

0P-ffiR-EN-0P-SCHUD-DDIG

In-der-daad.
0P-ffiER-EN-0P-SHUD-Dï}'G
IN-DER-DAAD.

(Hij

zruai<t

geleidelijk af en eJ.le lettergr"eep pJaatst hii &ieper):

IÏ,I-der. ..daad.

(Het verhaal dat nu volgt is er een van voortdurende oorlogen en otrF
(standen. Rir( I vertelt let en ltíx II en itix III spelen let. Zij staart
(op het verhoog achter. Ze steken nu de aïÍtsn naar elkaar uit, na
(zich naar elkaar gelceerd te iebben, doen enkele stappen naar ellaar
(toe op de nu J-a,ngza,merhand we1 gelende wijze. Hr:n gelaten zijn ver(trokken van haat en vechtlust, zij zijn demonerl, ze bereiden een vrese(lijk gevecht voor orrfer het verhaal van .il,ix I. Plots vallen zi-j saren
(op hr:n uitgestolen ampn, wat ret een vreseJ.iike Iseet en grijns ge-
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(p*d gaat. Zij beloeren elkaar nu a1s dleren, net zover van ellcaar
(aat ze elkaar niet lcuu:nen raken, Het gevecht is syrnbolisch maar schijnt
(hen geesteï-jk geweldig uit t€ putten, Ze lcijsen en sci:reeuhren, Ítaar
(die geluiden v.rord.en onder het recj-et van Ri^n I een langgenel<t, aanhou(dend en in-treurig geweeldaag. Zij krauroen en slaan naar elkaar, Iïraar
(ralen elkaar nooit, ze brnengen elkaar slechts geestelijke
R

I:

vronden toe.

Taranis net het rad was gebannen.
De oorlogsgod

lag stiJ- zijn tijd af te

wachten.

Drmean rregeerde. Yrede en r:ust.
Dtxrcan was zacht en

liefdevol.

Toen. Taranis. I{et het red.
De oorlogsgod.
&lacht en

Demon.

rij!«ion en icuaad.

Want i«aad

is in

de rens. De demon

is in de mens.

De stan, aan flarderr. En rijl<dom en rnacht en
En Dr:ncarr.

Zacht... liefdevol

Toen de demon. Taranis met

het

V:rede en
rad.

Is^laad.

n:st.

nar de oorlogsdemon.

(ttij staat plots onbeweeglijk stil, staart voonrit, zhriigl.

Dan

valt hij

(ret een sJ.ag d.oor d.e Imieën, op de hieJ-en, Ïranden op de grond, hoofd.
(naar beneden. Hij heft Iret net een onnoe:relijke kreet op en staart weer
(naar de zaat zonder iets te zien. I{ij draait zÍeh om en staart naar het
(gevecht, hefl de Lranden omlroog net een leeet, val.i languit en plat op
(de driefroek, het hoofd naar de punt. Itii beei:rt dan te hijgen en te
(schokken en brengt noeilijk de rest van zijn rltede reciet uit. §choldcerdr
Í4annen-gan-Northr.mrbria val.len Strathclyde binnen

Moord, brand, vroulJen, kinderen.

Taranis steekt het hoofd op en voedt zicl:. mei de 1:ijlen.

(Hier neemt

hij

een lar1ge pauze om weer di.ep

OP-NISUrrrí. STEEÀS-15-RIJG. Ell-1tffiR-OP-I'lIEUW.

0psUand i-n

het gebied van Irochaber

Manrien van Hacdonwa-ld
Plannen van ïerLand waar

Taranis Nuadu

is

te

ademen')

r
moorden, branden, sIaan. Taranis en Nuadu

rad en zilveren
en

I':and

samen.

De generaals van Di:ncan, Hakbeth en Banquo

tr"owr en vriendschap

en

salugn.

En de verschrikkelijke

strijd.

i3loed en J-ijken. Feest voor l,truadu. Feest voor Taranis,
l{acdonwald va-Lt a1s

laatstc brok.

0nder eigen

Dood. ZeLf. bod.

z;yuaard..

('r{eer een }ange pauze om te aderen, )

0p-Nieuu. SÏEËD$-opnieuw. EI{-}6,9R-0P-NIELI*í
Noor-ren-nen. Thor, de krijgsgod
Rond

ret

de harer.

zich slaande. Taranis en Thor.

En sareno
§ven van Noorrnregen, bloeddorstig en belust op land.

IIaat en rnoord en rijkdon en
Want de denon

is in

Is^raad.

de urens.

schrijft: bericht }a^rara dat Sven, koning van Noor:u,regen ?ras aangekonen jn Fife met een sterk leger om heel §chotland te onderwerpen.

Men

En weer.
De generaals van Dr:ncan, ivlakbeth en Banquo
Ross en I'Íoray, Lochaber

en

sar!911,.

En de verschriklcelijke
Bloed en

lijken.

strijd.

Feest voor Thor. Feest voor Taranis.

Nederlaag voor §ven van

Noor:uuegen.

(Weer .een lange pauze om

te

adenen. )

OP-NïEUW. STEËDS-E-BUG, EN-1;@B-OP-NïEIL;{.

Denen. Steeds Thor, de krÍigsgod met de hamer.

-6Rond zi-ch slaande. Taranis en Thor.

En

sanrBn.

Knoet, koning van Engeland

verjager van Aetheh"ed de 0nverstandige
Knoet, koning van i'ioorwegen en Denernrken
Zoon van Sven Eén Vorkbaard.
Want de demon

I{en

is in

de mens.

schrÍjft: bericht

ls^ra&l

dat een nieure go}f Denen, gezonden

door Knoet de Grote, koning van Engeland, geland l,ras te ifi:rgcorne om de nederlaag van

zijn broer Sven te wreken.

En weer.
De generaals van Duncan, i,lakbeth en Banquo

trouw en vriendschap, Ross, Moray en Lochaber
En

sa:nen.

En de

verschrildcelijle strijd.

Bloed en

lijken.

Feest voor Thor. Feest voor Tharanis.

(Hi3 aaemt een laatste

rnaa-L

diep en stoot een schrille kreet

(aie Ueet houdt het gevecht achter

hem

plols op. tseiden

(p3.aatsen staan, gezicht naar de zaaJ-, anien over de
(oo}<

i?Íx

I gaat op zijn

podiwr

uit. Bij

gaan op hrrn

borst gelmrist

in die uitgangshouding staan. Hij

(spr"eekt nu onirewogen a1s vroeger. )
R

I:

Nederlaag en nederlaag.

tenslotte nog ÍEer,

Steeds Tararris. Krijgsgoden. Thor, Itluedu. Rad, haixer, zi-lverhand.
De

laatste nederlaag voor

DiÈ spel nadert
Ho-pen-dat-niet(B

I,

Duncar,. Feest voor Tararlls.

zijn eir:de. ÀlLes spelen, ÀILes zeggen. Zj::-loos.
zin-1oos-hopen-dat-nie t. Demon in rens.

nog steeds j-n onbewogen houding

stapt over de driehoek naar

(voor, Il II kont in dezelfde houding over de treden zeer traag naar
(de rand van de scene. Ze }ceren zÍch naar eJ.le,ar toe, trisselen van

(plaats en R ï gaat over de tneden naar de uitgangsplaats vart B 1I,

en

-7(HnXs op het verhoog achter dus. B ïI begint nu het

trÀreede

(het spel ret d.ezelfde geladen afhezigheid en bemsting.
E,

II:

Ik,
Ik,
Ik,
ïk,
Ik,
Ik,
Ik,
ïk,

deel van

)

Hakbeth, zoon van Doada, jongste dochter van I'íalco1tn de tweede
ï'Íakbeth, Thaan van Boss volgens geboorte
$ía}öeth, nadat mijn vader FinJ-ey de dood vond

l{akbeth, Thaan van i,loray volgens }mvelijk
.=rl,akbeth, gehravd

ret

de zuster van de pretendent, Gruoch

Idakbeth, nadat de pretendent vermoord l'rerd

i{akbeth, pJ-eegvader van de pretendent, ïrulach
ï"lakbeth, generaal van de legers van Dmcan

(Hij zucht net als Duncan wanneer hij dienst naaur heeft uitgesproken,
(een vr^eenrd gehui-L vergezelt de zucht. Iiet speJ. is begonnen. )
H,

I+RIIT:
Schi-wren van I'Iakbetir.

altijd. Elke keer weer. Zoa1s bÍj elke SamaÍl. Het
spel- tot let eirrle wanneer. .. al-Les .. r gespoeld za1 zj.jn.

irlakbeth. Zoals

Geen eni<e1e

zin.

Yeehten om rnacht en rijl<dom. Iiíant...

À1les zeggen... alf€s..o w€€x... spolort.
Schlrornen

van Ï{akbeth. Bloeddorstig.

a^rnbitie. Hannen

en
H,

II:

zÍIvol.

0pgeiitst door Iof.

strijden. Opgehitst door gedachten.

Gedacben

De stam vri-jwar"en.

aan... al-Les. .L11es...

Vrour.ren-

Haard.eloos

zeggen. Àl-Les...

spe1.€oc

ïndringers en onlreil. Onder de besclrerming van

?ararr:is en Sucellos. 1iad, Io:ots,

ton, trond. AlJ.es.

voor de heiU.ge sta&. De heilige koning"

Dunea^n.

Sar:en.

Strijden

Het spel. Het

verhaal.
(Het verhaal van Makbeth is dat van een generaal die neent steeds
(voor de ttgoede zaaktt gestreden te hebben. Een dapper run, die plezier
(heeft al-s hij bloed ziet en kreten hoort, Het omgekeerde verha,al
(van Dr:ncan dus, de i-r*ioud bU-Jft deze.lfde. hber ruordt op het po*ltm
(achter de strijd gesinruleerrl, ongeleerd. R I en R III ma,ken dezelfde
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(gebaren: ze keren zÍch naar elkaar toe, d.oen een paar passen, arffiBn
(voor zich uitgestolen, vaILen dan plots met een rauwe kreet op öie
(a:men, zod.at ze eIIc,ar net niet raken. Dan begi.nnen ze het synbollsche
(gevecht: ze krauvren en slaan naar elkaar zonder elkaar te ralcen, naar
(schijnen erdoor Ín opw3n&ing te raken. Ze kretsen elkaar sLeehts Li(eharclijk, sons een korte hleeÈ van pijn, een temggetroklen arm,
(m.ar hun lceten zijn heldhaftig, doen een beetje denken aan die van
(de Japanse san@rais, maruaeHjl«e, strijdlustige }reten, die zwellen
(als ze hr:n tegenstander pijn d.oen, en ged.urend.e de 3.oop van iet verr(rrrar langzaam een soort orgasme schijrren te vertorken.
(Wanneer Aix II zijn verhaa.l begint gaat hÍj in c1e vechthouójng van de
(§oemo-worstelaar staan: benen naar bulten open, licht gebogen, voeten
(Ui;na dwars maar stevig op de grond, handen naar buiten gekeerd op d.e
(h:ieën steunend. I{ij praat ook a-1s een Japans vec}:ter, bars, kort,
(aiep in de keel.
R

II:

De

lange striJd. Pas wanneer de nrst

Lange

stri.jd.

ver.ràyrenen wase

De staro vrijwaren.

líakbeth, generaal van de

koni-rrg.

Thaan van Ross en IrIoray.

De lange

strijd

begon. Zvtalda korringen. Dunca.n. Zr*ak.

Het verhaa'l van de lange stri-jd.

Ik moet vertel-len
trEIi:EN. De

lange

en leven. .[11es verte]-Len. Zeggen

strijd

begint.

De Northumbrians i^n Strathclyde.

Eeeds daar moed en heldendaden.

}"ïakbeth, zwaard. van bloed dnri-perd

bloed over zrdaard naar lrand knripenl.
Hoofden

vertrapt.

BJ.oed op gewaad.

Arrnen, kranden, hoofd, gelaat.

?gn

koste... v&r}...

Taranis met rad en Sucellos uet ton. Bescher.:aing.
De

lange

strijd.

-9-

Ik kan nog Íieer veztellen.
A,ILes zeggen. Leven.
frebeïLen

in Lochaber.

Macdonsald. Iererr.
IrJeerslaan,
§ITAAI\ï.

rust,

rreerslaarr.

.. SL AÀÀAA. ....

SLa,an haldcen

ÀÀliAA

hoofden van gelaten van aïmen en ogen.

llakken slaan annen ogen Ïroofden van gelaten va,n arnletl.
Hakbeth.

thaan van Ross en i,4oray.
I.Ía,cdonwald. Dood. Eigen bloed door eigen hloed.

$bkbeth, de gunst van Duncan.
Srlakbeth, Thaan va3 BosS,
De lange

I'Ioray... 8N...

CAIJilmR.

strijd.

ïk

kan nog rper verLelLen.

De

strijd lías zeer lang.

"LlJ-es zeggen. IÉven.

Sven vanr Noorwegen.

In Fife.

En weer. Haldcen. B1oed. Darsen.

Grijzige brij uit verbrande
Toen

ogen.

al.

NIET EN..

" l(EIr. Taranis en Sucelfos.

Helden en daden van helden.

Die-nooit-ver-

ge-

ten-víor-den.

Maar wat meer dan Taranis en SuceÏLos. !{E

/

weten dat vernietigiag.

Verni-etigerde vernietiging. $Íeer.

ïernietiging voeden...
De lange

Ik

i,{UI ÏER

striJd.

k€rr nog meer

vertellen.

}iI0 TI

GII'IGJ

f$,t

-I(L
De

strijd

was zeer 1ang.

AILes vertel].en. leven.

ihoet de Grote. KonÍng van Engeland, Denernarken en i{oort'regen.
Denen

te Kingcorne.

Ontschepen om tlraak.

}'Jraak voor rederl-a,gen en doden.

Wraak voor ,fuen de broer van írnoet.

Wraak. l{eer reder-Lagen. Ifuer bloed.

Blmdgrrlpen, bloedstrornen, bloedvraters, bloedzeeën.

Bloedstijf. Gekraakt in bloed
B]-oed

rnet bloed en Ïrloed voor bIoed.

dat zich voedt met bloed.

llernietiging helpt vernietiging.
tr'{arrt

vernietigen

Ís vernietiging.
helpt verniet56ing.

En vernietigfug

Want verni-etiging eet vernieti-ging"
De

lange strijd.

Ik

l<an nog meer verbel-l-en.

(Het gevecht op d.e aclrtergrond houdt op, zeer pIots. fix I en IÏJ
(g"rn naar hrrn plaatsen; RjJ( 1I stapt, na de gewone houding aange(noren te hebben tot aan de rand van Iret podir:m n&ar voor, bliift
(weer onbewogen staan. )
fr,

I1:

De

strijd

.AILes
De

was zeer lang.

verte].len. ï€velx,

laatste wen'rinning,

Dit spel moet verrler.." gespeeld. De regels.
Dit speJ. begint pas. Het spel spelen.
ZirÈoos, zonder
De deenon

is in

hoop"

de mens. De rnens

is

de

demon.

-ItH,

ï + R 1Iï: Dit is niet, het verhaal dat gespeeld
niet het spel dat diende

gespeeld

der leven. Leven is spelen

di.ende

te worden. &

te worden. Dit is

kosnos

eist

tot vernietiging voIgt. I{iet

Niet al-les gezegd en gespeeld. I{et speJ. zroet verdergaan.

een an-

gespeeld.
Beginnen en

terrlg beginnen. Tot het ej-rvle van de oneindigheid.
E,

Iï: Dit
Het

speJ-

is

heeft zijn belang. Inderdaad.

pas begonnen.

De lange

Dit spel moet tot lÉt eirde

stnijd órr:rt voort.

gespeeJd worrlen.

NierxíÍe levens en nÍeu,ve doden. Zinloos

en zonder hoop op hoop. Zonder hoop op zi:r. Steeds ziri-loos.

rN/DER/nAÀO.
(R 11 }eert zich om en loopt naar zijn dri.ehoek waar irij zijn pJ.aats
(inneeml om in uitgangshor.rdÍng de rrest van zi-jn verhaal te vertelLen.
(R I en B IïI geven daar kormnentaren op, a1s een soort koor, str»Ien

(erin
R

II:

rree.

In-der-daad.
Overv'rinning. Nederlaag.
Banquo, Thaan van Lochaber en i'íakbeth, Thaan vart iloss en i4oray.

In-der-daad.

ï-E-A.A^fr&À.

ïïïIII1Iï1I

J

Gereraals van de lconirrg. Duncatrr. Zwak. Liefdevol. DUN-CAI{.
Men

ZWAK.

schrijft:

(Hi3 freft het hoofd op en sluit de ogen. Rir{ I en trjx ïIï strelclcen
(de armen naar voor en steken ze dan in de lucht al.s profeten ter(urijI ze nu voor de eerste maal naar }tj:c Iï kiji<en).
R

I

+R

ïIï:

ffIen

scLrrijft: foen },lakbeth en Banquo naar Forres reisden waar

de koning vertoefde, legden ze de weg gekscherend

af,

zonder enig ge-

zelschap, dwars door bossen en velden. Ploi;s ontmoetten ze drie
vrouden

die er r,riId en vneend. uitzagen, het leken vrel uezens

van

een ander.e wer€f.d.. lir:n aandadlet was gevat en ze stopten. De eerste

zij n'et U, fiakbeth, Thaan
van Boss.tr De tv,rcede van hen zei: rrceluk zÍj ret U, ï'íakbeth, Thaan
van de vrournren sprak toen en

van

Carardorrt.

zei:

Haar de derde zei-:

'rGe1uk

rrC.E[rUK

7.U ]ET U iiAK mTH DïE

ICInf,
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HÏER i\IÀ

K)

NING

ZUif ZIJN VAN SCTDT ÏANDT'I

(Ze feUUen deze laatste zin geskandeerri uitgesproken en begeleid door
(Oeiaen ret dezelfde voet op lrt podium te stampen, statig en berekend,
(l*angzaam" )

ïI:

En

}tt

verkÉ"a,I.

..

va.Íl i3,anquo.

Banquo, Thaan van Lochaber, generaal van Dmcan.
Ook

hij...

toef,1. À,I[es. Tot

het einde.

.L1l-es... zeggen. .. verteïLen... Ieven.

Dit is het spel van een verhaal.
Het

speJ. van een

spel en niets dan een spelo

Banquo.
E,

I

+ R 11ï: Hen sckrrijft: Banquo zej.: rrWat

zijt gij

vrouhrene

Gij schijnt mij

niet grrnstig gestend. Gij belooft rnljn vrierrd benevens hoge waardigheid ook nog het koninkrijk, mar
De eerste van de vrolrhren

zei dan:

nij belooft ge heJ.eaaal niets.rl
rrÏoch we1-.

winst den heru Hij za1 negeïen, ja,

Hij zal

Wij beloven U groter

nraar dan a-ls orgelukskoni.ng.

ook geen nageslacht hebben om hem cp

(nix ff valt door zijn lceieën en begint

te volgen.

hrxr woorden, hoofd naar de

(grond, te onderstrepen ret onrregelmatig geklop n'et zijn harxlen op het
(podiino. Hi-j begtnt w{aaÍ te hijgen, lijkt Ín trance: het spel sleept
(hem ree, kri-j schudt het hoofd en begÍnt steeds luider te adeuren en te
(ni;gen. )
R

ï + B ïïI: (zij

praten nu luider om zich verstaanbaar te inaken en blljven
(naar flix ï starnen, hun betoog sours onderbrekend om een kreetje uit te
(stoten dat voldoenirg weergeeft, ook zij geraken j-n de trance die de

ret zich br"engt. )
Gij integendeel, zegl, zLj tot Banquor Bij zu-lt j-nderdead n-i-et regeren.
I{aar uit U zu1.l.en degenen geboren worden die lret Scirctse koninkrijk
(umarteJ.irlg"

zullen regeren gedurende geslachten en geslachten, ellcaar steeds
volgend.

tl

op-

_13_

(Zi.i herhalen

d.rie paa-l en i',rord.en steed.s opgewondener, te:r(wijl ook ilix II steeds verder neegesleept rvordt. i?ix I en Iiix IIï bren(gen het tot een soort jubelzang, zowel in hu: kreten a-Is in hr:n zegging,
(zij staan ni.et *reor statisch, nraken trance-gebaren. RjJc II brengt het
(tot een kontinue }t-aagzang nret hijgen en lireten uitstoten. Op het ei:rde
(van de derde herir,aling ber"eiken deze tnee tezangen i:r.:n toppwrt en wor
(den nog een tijdje voortgezet zonder woorden, ret enkel lclanken dus.
(Daarna zwal<]cen ze af . IeCereen is uitgeput. Àlfes sterft uit tot een
(gemurrnel. Daar:xa een tijdje rriets trBer. Licirten gaarl even a]] e uit.
(Dan weer aan: Aaledrie ]:ebirn ze weer hun begi::houdi:rgen aangenornen
(en zijn ze weer even onbewogen a1s altijd.)
f

E

fI:

.

d.eze passage

.-

iule zouden

En toch.

rnisschien.

Dit

bij elke

dit

R

ï

+

R.

.

. rriot. ..

spel.

Samain

Verder en verder. Tot
Hen

spel.

speJ. moet doorgaen. Weer en weer en weer.

Steeds opnieur

Zoals

.. dit. ..

dit

spe3-

tot het eirrde.

óicht bij lrct einde en dan het

ei:rde,

schrijft, in-der-daad

ïII:

Men

schrijít: Iíort nadat de Thaan van Cawdor,

de rebel ï4acdonwaId,

veroordeeld was 'rÍegens hoogrremaad tegen de konirg begaan,

zijn landeri.jen, zijn
fi,

II:

de

vrijgevige koni:rg.

DE

YAIJ

CÍE

YI @

inkomsten en

zijn titel

werd.en

aan i'iakbeth gegeven door

KONII\IG.

ïn-der-daad.
Men

schrj-jftl zacht en U.efdevol.

DUi{CAN- ZAC

$Ien

ilÏ - T.ïiï FUE-VOI-VBIJ -C'E-VIG.

schrijft niet usurpator, lafaad.

L,AFAÀFD-IóF-AAfiD-ÀF;S;IR

MTÀK- Z!.fAK. DUIË CÀ:.J- ZhIAK.

ii I + R 1Iï:

ltien

schrijÍt

over de drie vroull,en

_14_

B

II:

drie vrouwen. ïn-der-daad.

De

Toen

wist ik. Yern:ietiging

had vernietigd.

0ude goden dood. Taranis dood. Sucellos dood.
ï-lieuwe goden.
Toen

wist ik wat vernietiging

betekende.

Yernietiging eet vern:ietigi-:ag.

Dit

was vernietÍ-gende verni.etiging.

Het besef dat was víat was"

...

.. zij... SIER-IG,R. ,.
llet besef dat viat mooi is leJ.ijk is
Het besef dat rarat J.e1ijk is mooi i.s.
Het besef

d&t.

víàrEïL

En de weg van de vernj-etiging. De lange weg.
De weg

die zichzel.f nodig heeft on zich uÍt te

De weg

die zich slingert

De weg

die zich nret zijn eigen

zichzelf te

om

De weg van de vezn:ieti.gende

streldcen.

lcr:r:nen be:reiken.

bewandelde delen voedt.

vernietiging,

dle slechts stopt bij zichzelf en dan even,
........

hegI..r.

€v€11.

EN DAt'l ïER DEA i'iAit§t iET EII'I DE VAN DE 0N EIi\ï DIG
i,:aR DER,0 VER DE ZEr,r XE i.EG,

P'

I + R IïI:
niet

gIOPl

DÍt is

IE ÏEG, !tr

Ëï,t-J@

;EID I I:

irEG...

een ander speI. Het spel. van de :'§TIE'!EN.

Dit is

de volgorde. De orde van de volgorde op tleg naar het eirrde.

tr{iJ noeten alLes-aA-les zeggen. }{otieven d5.e tot niets dienen.
.&.ïLes zeggen om misschien eens

Neen. Geen hoop. Het spel

is

iet

speJ.

te

kunnen veranderen.

even zirÈoos a1s de hoop.

AïLes spelen. Tot i:et ejnd.e en dan verd.er. Cant er

is

geen einde

aan de eirdeloosheid van het einde. Verder.
R

Iï: AïIes zeggen. Dit is het ei-rde van het spel dat geen eirde heeft.
Ilc

]<an nog meer

verëellen. I{et verhaal... LIet verhaal. Vorige.

Het vorige verhaal kaJr ik nog vertellen. Even zinloos.

-1

zucht-

(Dit keer worden geen speciale
R

houdj-ngen aangenornen. )

ïI: Dit is het spel van de I'§TÏEIIEI{. Dj-e dieneÍL.. zjl[oos.
8r is... het verhaaJ-...
Een verhaal dat even zinloos ís als verhalen die..o
Àethelred de Onverstandige,

konS-ng

van

EngeJ-a,nd

zijn stiefbroer, Edward de rertelaar op.
Sven Yorkbaard en zijn Deense zeer§vers
hij kocht ze af, strijd schril<te hem af.
hij

En

volgde

toch: Sint Bricciusdag: de Denen lverden uitgemoord.

Yergelding en vercver5-ng van &rgeJ.and.
Een konÍng

die afgeschril<t werd door de strijd.

(t{eer een zucht en een pauze om a.dem te schqBpen' )
En

er is... het verhaal

Cruoch, oudste dochter van i"íalcolm blee
en haar zoon tul-a,ch, pretendent
I4a}öeth, door hrx',relijk met Gnroch
pleegvader van Ce pretendent, boven Duncart.
Een opvolger moet opvolgen.
('urieer

En

een zucht en een pauze

er is... het

van Gnroch
§Ien
om

om adem

scheppeq. )

zi-n1oze verhaal

zelf.

schrijft:

i{aar iret was vooral

zijn vrou,u die

het te proberen d.aar zij erg agbitieus

hevig verS-angen om de
Een koningin

die

titel

van koningin

sJ.eehrts een generaal

(ioleer een zucht en een pauze om ad.em

En

!9

er is... het

te

!'Ias en brasdde van

te

tot

BIas

heeft.

happen' )

verhaa].

schrijft: hij

voeren.

man

varr Duncan, )rJ-einzoon varr Mal.colm thlee.
§len

hen ophitste

zo zacht en liefdevol'

(-

-16(ÀILe lichten gaar:. heeJ. even u1t. Dan weer aïLe aa.n, Rix I, ïI en III
(hijsen a-Ilen verrechtend, beginnen als het licht uit is. Als het aan(get yrord.t hun hijgen teprononceerder en begÍni zich het woord rrDaadrr
(te vorr,en. Langzanerhand wordt het gefluister duidelijker en gaat
(over in een langzame ldacht, steeds op }retzelfde vÍoond. De kLa.cht wordt
(luider en op he! rj-tnre ervan sluipt Èix ÍIï lar:gzaaro en lrcrekend naar
(n:x f toe over het podium en rechtopstaand. ïn het sridclen van het po(aiuut strekt hij de anien naar Rix ï uit, de }d-acht btoeikt een cres(cendo dat volgeiiouden worxlt. Rj:c IIï raakb de keel van Rjx Í net de
(handen en komt steeds dichterbij. HeeJ- Iangzaa,:r, berekend en nret de
(gebar^en van een slang, kruipt hij op Bix I àie onbeweeglijk bliift,
(staan, zijn gelaat veerspiegelt echter een ger.,reldige angst en ueemoed,
(de }cl.aeht duurt voort. Itix III zÍt, de benen rorrd het bovenlijf van
(RÍx f , Lranden en armen rond zijn hals, rug naar het publiek. Le.ngzaa:zt
(IaaÈ hij zich naar achter zakken, tot aïLeen zijn handen nog de keel
(van iïx I vatten, hoofd bijna tegen de grorrd. De lilacht wordt nu een
(schreewr, vooral. P,ix II, op de driehoek de zaal j.:rstanend raalcL nu

zijn isrrds en laat dan plots een ver(schriklcelijke kreet horen die hij volhoudt" Op dat ogenblik schiet
(a:x fff tenrg naar boven en bijt Rix I duidelijk maar s;mbolisch de
(strot af, de kreet van beid.en verstonri en wordt verrrangen door trreet(geluiden van Rix III. Riix I speelt in een afgrijselÍjlce pantonime
(rnet zijn gelaat zijn etgen doodstrijd, blijft verder onbeweegU-jk.
(Dan schreer:rarb Rj:< ï plots op dezelfde wijze a1s H-ix ï1. l(ort. AILe
(tictrten doven uit. De lichten gaan aan en: i{ernerten van bLz. !.
(net aïLe voorschriften, enl<el Bix I vervangen door Rjx I1 wat plaats
(Uetreft: Irrakbeth heeft d.r:ncan vermoord en is lioruing. )

(opgewonden;

R. ïIl

Ook

hÍjgt, gniipt

dit speI...

naar

oP ï^reg naar

het eirrde. En steeds verder door.

En steeds en weer tenrg.

ïk

kan nog rreer verbellen. De grootste

darr de volgende en

steeds ver.

Ik,

.

. der.

vernietigÍng... klejJter

groter dan de voorgaande en steeds door en
(S"frept aae*. *ut]-oiA):

i{akbeth, koning van Schotland

KOI{ING VÀi\ï SCHOT Lfu'lD

Ifififi(-O-IIïIIIIïng

AÀÀ.,. TTTI,I,ÏJÀ

AAAÀAIll'trli1'{l'D

-Í7(iUj Uegint te triJ-len. Er schijnt i-ets nuis te
(bijna en zijn geroep verstikb in medelcljnkers
(rri; aaarnee door. )

il I

+R

Iïï:

i,',Iij moelen

gaan

en kfi-nkers. Zacht gaat

elles spelen... À1-1es spe-len.

ScL:.iwren van Hakbeth, kon:ing van

::et heru Hij valt

A1-1es.

§chotland. Duncans bloed

iclit

aan d.e kroon op het hoofd. De generaal. Een spel naar lret eÍnde.

llen schrijft: i'laicbeth regeerde het rijk tien jaar

J-eng

in

onver-

stoord.e u"echtvaardisheid. i'iaar dat r,.ias enl€} een geveifrsde drang

naar rechtvaardigheid dle
aard.
B,

11:

in,

om daarmee

de volksgunst na

te

zijn

oigen

streven.

Dit spel loopt ten ejnde naar het ej-nde. Ïk... het
was enlcel wat n'en zegt dat he! was. Ik had de vernj"etiging gezien
d.ere

f

toonde, rneesta-l tegen

In-d.er-daad.

d.ie zich voe6d.e rrlet

il,

hij

vernietiging... Ik

had gezien dat enkel ver-

vernj.etiging sterker was dan vorige vernietigi.:ng.

+ R 11ï: I!íen

schrijft:

I(orb d.aarop toonde

hij

v,nt

Ik...

hij werlcelijk

was' Hij

beoeferde wr"eedheid ÍnpJ.aats van rechtvaardigheid'
R

II:

AïLes moet gezegd l.rorden. 00K DÀ!... de vern-Letiging. De meester

. de vernS.etigende vern'ietiging. Ik. ..
R. Í + Ii III: $en schrijft: Ook kon hij dd woorden van de drie heksen niet
vergeten. Zij hadden imners, teïwiiI ze hem het }coningschap bevan vetrietiging.

.

loofden, de nakonelingen van
R

II:

ïn-d.en-daad. lGoaad zoekt

Banquo

lanraad

hetzelfde toegezegd.

en steeds meer. Zoals vernietiging

vernietiging zoekt. ï"Ieer bIoed. was slecl:ts een d.nrppel iJ} een poel.
Een poel van bIoed., dnrppel per
De d.emon

is Ín

de rBns.

Ik

druppel...

ben de men§.

P@1.

IK i§I{

nE XE-}'!}NI

dit spel ten einde.. . 1o9pt. ook dit ver... ita3,1. Het
verhaa'l .. . van Barrquo. Zoals bij elke $amaj:r. '. Batrlquo' ' '
ir, I + R III: ivlen schrijft: Geluklcig kon de zoon FLeance aan hel gevaar ontsnappen hoewel zijn va.d.er Banquo vrerd ver,aoorÈ. Fleance ontsnapte da^nk
bij de duisternis en de hulp van d.e Atmachtige God die hem een beter
Iot voorbeschilcte"
onrlat

-ïBR

II: Drie moordenaars... }lijn hand... Duisterrris.

§en verriroeden van de

vernietiging. Een nriken aan de mestvaalt van mijn hart. .. Ik...
E

I

III:

schrijft: Ileance bewaarde een }i-Iejne twijfel, dank zi-j vrienden dle hij had aan het hof. Hij vermoedde dat zi-jn leven evenzeer
als dat van zijn vader bedreigd werd en zijn vader ni-et bij toeval
iuas gedood zoals Í"ialibeth en bij de behandeling van de zaak had wiïLen

+R

I"íen

doen schijnen, maar Cat een doordacht plan de oorzaalc rdas. 0m verder

gevaar

ï, ÏI:

te

ontkonen,

vluchtte fLij naar Ïfales,

hij. I,ïaar de vrorxnreír... Sn plots zegden zÍj
dat... En Banquo... E€ír rijk gekroonde hoofden... I;íjn kroon.
i'{ij we-ten. Een rÍj... zijn nages1acht,.. lE STUAEÍS... Bobert
twee... Robert Drie... ZS§ IÍ3NINGEN DI;t itr i'JA.i.ii JA:,G*§ Di?AGEN..,
Itljn kroon... Zijn nage... nàgoslacht. Deze vernietiging... zirr..,
1oos. De zin... gaat verlor"en... zoals bij eJ.ke §amail.
3I + R lII: itfij rnoeten verder en verder. Het einde is eindeloos ver en zo
ver moeten wi j, steeds weer en steeds opni-e'uw.. .
B

iI:

De

vader...

Banquo. Ook

In-der-daad.

Ik

Het vollc van Schotland.

Iï ï + R ïïI:

seI,

FIen

Íteer verteïLen.., D€ uitspattingen €r1..

ldaÍI nog

schrijft:

.

.

UIT-SPAT-TIII-GEN. .

.

wr€€difeid en vernietiging..

Het Schotse voll< kencle voordien noch het

fijne

voed-

noch de bancleloze overyerzadlging..

I1: Uit-spat-tin-gen... Wreedheid... Wrede stronen... B1oed... wo€r...
ïk kan nog neer vertellen. Ik...
B ïIï: Dit spel loopt ten einde. Geheiren die a1J.en kennen... Verha-len

R,

zonder zi-n. Verhelen...

zotl...der...

ZIN!

krijgen eenzelfcle plaatsverschuivinq aJ-q op blz ?
(venrangt echter R I en R III verveng'U Iï II. )
(We

R

lïï:

In-der*daad. Uitspat'bingen, bloed,
Dat a]-les... al-Ies

lijken.

bovenaan: R

DOOD.

in }et verhaal verr..r

ZirÈoos en zonder... hoop.

Hel verhaal varr iuiacduff... Hopeloos en zorCer ei1ige.,. zjJt.

II

.

_ïg_

Verhalen van geheinen... door aI]en..o al.J.es... gel@nd.

Fife... opstand
T\vijfeJ. EE om ulreedheden. .. bega&Íl. .

$Íacduff, Thaan van

Zonen en vrou^Ien...
Om

twijfel,

venïloord...

oro

o

achterdocht

onbeantvroord... a,ntwoorden op vragen

èie...

vragen om arrtwoorden... zinJ.oos en zonder hoop.

zistJ-.oze

Dit spel loopt ten einde,

Het einde van

De eindige onei-ndiglei-d van de berg van

het speI.
het ejnde.

Treuren en !nener1... Idagen, verhalen, verteld zonder zjn
spelen en veri:alen.

Dit

speJ-

loopt ten

ei.nde.

Rirc II en :?ix ïII heffen de arren naar boven, zetten zj-ch j-:r
(bewegirg net trage, berekende pas. Ze kornen a"l-ledrie tegelijkertijd

t^ (Rix

I,

(Uij

Ae rand varr het podirxr aatrt. Ze starnen onbewogen de zaal in. Ze
(spreken in koor nu, langzaam en slepend, een melodie bijna, aanzwel(rcna naar het ei-nd.e toe. Dit is het einde van de Sanrain-bezurerilg. )

I{OOR: i{et einde van
e1.ke §aurain

het spel dat steeds hernonen zal vrorden, zoa-ls bij

is let

einde onei:rdig. De ven^iachting, Iret snakken

naar een eirde dat nooit een einde zaL

zljn.

Steeds aieer

het spel herspeeld vrorden en steeds roreer zal er
geen

zin zijn. Het zi-n-Ioze spelen in

om

een onbestaande ruimte.

br.engen naar een onbestaande

kosmos. Het

ei-n-

onbestaand,

ijJ.e

zwe-

IIet bericht da| niet bestaat over-

wereld. En de vragen dj.e niet be-

staan. Vragen èi"e onbeantwoorde antwoorden
ven dat

Ej.nloos

het zlnloze besta,an,

te vuïLen. Het bestaan in een onbestaande

in

zijn.

ooit verandert. Het spel i-s ten

de. Irraar het begi$t steeds weer

ven

geen hoop en

een Lege kosmos. Een ver-

deling van zinloze krachten die geen krachten
spelen en hopen dat het spel

zaJ.

j:: leven roepen.

niet bestaal en zinloos i-s a].s het eindeloze ei::de.

L,e-

-20-

(e:x f en Rix ïI zv,rijgen en blijven onbenrogen staan.
(A:-x fff kruist de ar"ren voor do borst, zucht op de gelende rnrijze
(Ui5
A,

eft

nieuw

reciet, spreelrt al-leen,

nonotone zangtoon. )

ïïï: In-der-daad, IN-DEB-DÀAD.
l{akbeth, verslagen door een lopeaí woud, schrijft nen,
takkebossen

die kerrren in het onloetsbare vlees

van een ls^retsbaar ren, vemoord.
Stromen bIoed, poeJ-en, stromen.
IE-i,iO}Í IS VBR-SIÀ-@I.{. UEB-NIE-TT-GI}'{G TS
Maalct

IX)OD.

plaats voor vernietigerder vernieti€fug,

a] 'l een

sterker en kwader

}</.raad. Goed.. .

(Zucht en aderqcauze)

ïk, i'ia-1.coJm, zoon varr Duncan, korring van Schotland
ïk, l,ïa1co1m, Prins van Cr:mberland,
ïk, I.{a1coJ.m, aangewezen en rechtvaardig pretendent,
ïk, Iria1colm, na ï'Iakbeth gedood te hebben te ï,u:phanan,
Ik, i{.a1.colm, na d.e list met het vrandelende r^roud van giïna,r:r
ïk, i,Íalcolmr ret huJ.p van Sivrard., graaf van i'trorthumbria,
TK I'{AI-COË-Í DRT§ I3]-NI§G VÀi.I SCHOT.Í,4.}'ID.

(AILe

licht dooft plots.)
========= Tenfufgn Í969.

" - ..i-=,.. .-l ..:r,i::l:

..-.-

--r!-

*1J,.

RIIJI,ÏfE
Tl^ree

rechthoekige verhogen staan naar elkaar toe rnet de lange zijde,

l-inks en rechts van het pod.ium. ilen paar treden stasn er centraal tegenaan, lateraa1.

Dit

a-l.les

vrit. Een verhoog rn driehoeksvorm, basis

zaaJ,, gelij}<benig en schuin oplopend naar de hoek

tergrond. en

vloer zijn

GIï,1 ,i'ls:

rnan,

muren

of

straldre doeken,

acirter. Zwart.

naar

Àch-

r.rit, ziiwanden eveneens.

ÀSgEUit§

vritte

make-up over hele lÍchaarn, zvrarte nraiJ-lot, naalct

bovenlijf !{aarop in rood een
Hand.en

is

geschrni-nkt.

en ogen eveneens rood.

nraiÏLot,

rvtart',

knris over naaicte borst.

B]SSCHOP:

marr, rocle

DI§CIHEL:

vrouw, r.riite mail-lot, naakt
c1e

an}rkr-teken

bovenlljf, beschilderd ret

borsten centlerende lcirgen

in

bLa,r.u,tr

rond

die over het hele

boven-tijf en de nrg kronkelend door- en uitlopen'
,

....

lr.--

l-"

GiïLes de Lava1, Baron vart Ra-is. 0pgevoed door Jean de Craon' Geobse-

al d.oor re1igj.e. Yerd'acht hurrelijk net Cathérine de
lhouars. LÍedestrijder van Jeanne dtArc en gewaardeerd edel-nan bij
Ifur.el VII, L,e Victorj-eux of Ire Bien-SerrrJ- genoemd. Ongeloofliik rijk'
Trekt zich tenrg Ín TÍffauges, i'I,achécorÈ en Chrantocé waar hij zj'ch rnet
deerd, zeer vroeg

de grootste weeLrle omringt. Henri-et, Poitou, BLanchet, La tr{effraye,

Prelati, allen

aangetrrckken door

zijn

rijkd.om, zoel<en uet

geheirnen van ot<}crrlli5mire en demonologie en bevoorrard.en

hem

naar de

zi-jn ttduivelserr

orgieën met }c:apen: satanis, pederast, nekrofiel en kirrder:noordenaar

wordt

hij

ord.anks faam en rijkdoro door een Inquisitierechtbank ver-

oord.eeld en terechtgesteld

in I4ÀO.

-1-

(Gittes staat op het warhe verhoog, helenaal achLeraan, de discipel
(en de bisschop op het }inkse en het rechtse naar elkaar toe. GiILes
(va1t plots naar voor, arl{en en benen gespreid., en begint gekadenseenC'
(te sissen. Wa^nneer de anderen overnemen ttordt de kadens SneILer en de
(toon lui-der.

)

G:

]k-GiïLes-Van

p.

rk-

G:

Ëàis

B:

GiïLes

t:

1K

e.

RILTS

D:

GTï,'ïrES

- Vàrr -

liAl'l

-

(Hi; staat op het punt zeer luid nftaistt te
(spannen zích, maar

í:.

h-ij bliift een ogenblik set

(Tervrijl hij na elk woord piepend naar

Ik-{iilles-van-ffais-k;arl (fuia naar

adenr

zijn

spieren
de rrond' open staan' )

sch3eermen,

snalcb, gejaagd):

adem sna}<kerul)

Ik-)qirarrtoen ( idenr)
Gilles-lgrram-ioe[. . .

Ë+D

(Overluid en na aJ.te spienen gebald' te hebben)
R&ISJ RILÏSJ AÀISI

(Hij kont plots recht op gespreide Lranden en voeten, Irtri-pt zeer snel
(tot net voor het pgbliek. Spreekt zeer snel, op en neer gaand en
(Iuid hijsend):

Ik GiILes van Rais
maagd

zag verbranC-de-nraagd-de verbrande brand

het verhoute brand j:r de

maagd.

in de

€ÍI-... -de beul en de stand van

de brand-j-n d.e maagd. d.e verbrand.e r'.raagd-en de nan en de maagd en de
verstangd.e houtmeagd

(Spant

alle spieren,

jrl

de brand van de beul en

houdt op

- . '.

ret hijgen en scJ:reeru'rL -

/ kapötte / schédeI / spàb / vítéén.
(H:j valt tenig plat op de 6rond, gelaat opgeheven,

skand'er"end'):

Hààr

anïrgi1 en benen

uit-

een).

-2tarr

Àl-s

ik

1ó

GiILes huil-

de.

(Hier volgt een totale b,Iack-out.

valt plots op Gi-l1es clie op gespreid.e Isrieën
(ztt,, gezicht naar de z&o1 t midden tussen de tlvee trappen. I'Íjnder fe1
(worden de óiscipel en de bisschop i:e1icht, twee verschillende licht-

(Een

felle

)

J.ichtbr:nd.el-

(bronnen. De bisschop staat, gezlcht naar de zaall star voor zich uj-t
(starend, de armen bezwerend geheven. Hij ryreekt op secco-reciettoon.
(Oe aoffe klaagzang van GÍILes vormt er een soort basso continuo onder.
De discipel spreekt ritmies en orrderstr.eept zijn woorden door ne! de
(tranlen op het verhoog te slaan (aangeduid net tr+n). Hij zit ook net
(gespreicie !a:ieën, :naar ret tpt bovenlichaam naar voor (zaa1), handen
(op het verhoog, zijn houding is ergens obsceen. )

(Hij feeint zÍjn

dof, ééntonig in ,Le letterl-ij}<e zin, tenrijl
(tri5 steeds jn dezelíde houli-ng tegelijl<ertijd ligt t€ kronkelen onrl.er
(Ce pijnen die Jeanne dtArc ooit geleden nroet }rebben. Telkens de dis(cipel een realistisch detail toe za1- v@gen, verhoogt de toon van zi-jn
(neciet even, het word.t ook luider, venralt ter-ug in het ééntonige.)
kJ-a,gen,

Ia + puce].le +...

it.

Jeanne +

l.

Dornine Jesu Christu

I{aagd des Heren

D: Gloeiend

fux Gloriae
B:

Ga+Ga+Ga

Libera Anima Omniurq De-

D:

fi:netorun
De paenis
-1

.

in

'

signifer

obscunrm

+

P*IILïJS

je

helpen +

CrA.

.A".J.ÉGNÀC

+

Etrfi.1§ +++++++

GOED GEDïE]';IE

+ itr

OIIEBt{INI'IAAR

D: Bourg + Tweenraal + pogen +
Ontsnappea

+ zelf + vennoorden

sanetus Siichae1 D: IQTARIitrÀ + ilirBG.ÀiffitÀ + i'trCi{AEL

Bepraesentet eas

D:

zaJ-

D: Verkocht door i(are]. VIï + Bastaard

J-acu

Ne obsorbeat eos Tartanrs

Sed

+ ïk

+ Dochter Gods +

inferni

Et de profundo

IJe cadant

zi,saard.

DE IEKS ++ VÀïl ++
OruEANS

Iribera eos de ore ].eoni-s
1-

+

in

lucem

Vreet + uo+ braalcs el+ als+ een+ liOlCI+

In de l<erker + kreten + hijgen + het volk+.... *
Yoelen + betasten + wrijven + hijgen hijgen hijgen

wacht

+
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B:

(Hij verhoost de too@.)
HIIÀPSiL EST

D:

0p de rnarktplaats + hout + beulen + Cauchon + I{ET

IIOIJK i'{ÀC}lT

(Si3 Uegjnt nu stiJ- te roffelen op het verhoog, GiILes nad.ert het eiade)

B:

ffiL&PSA,ET i{trSiïATICA

- Tï -

RE

- IÀP - SÀ - ET - IIAE E-À-À-E-Àr-E-ï-À

HE

(Hij Uegint te beven, zíjn

beaarcrende hou*ing wordt een

(houden ]rampr

irlj stoot

(flots strekt hij

A

IG

-

uit ret veel rnoeite -

NEEiGE

-

moeili-jk volgehij reutels)

- jJLA.A,B - O
de armen uit, rekt zich tot op de tenen, staar!
(verdwaasd de zaal in en schreeuwb moelzaam en rret stoten)
AE IÀPSA EaÍFEFI R.ÈHETIT{J(KiKI"...
(Uij Ufijft stelen j-n de ttKrr die een reutel wordt, zakt J.angzaan op
(de lorieën en valt, de arsen nog steeds breed uiteen, in bn:ghouding,
itF"turililtIrlilruteRRB

-

iclanl<en

Ca

FFnfm

achteruitr nog steeds doorreutelend)

D:

VoLK 7'+ UITZïN

(Hi;

+ I,iÏG + ffiIL

+

nraatct obscene, op en neergaande bewegingen,)

JEÀi\ii{E

+ . .... o.. + JSAI{NE +++++ lSRAt'lilï' UIJ

ilRtrrNDT

AïJ

ffiANDI

(}lij

frouat op net zijn bewegirgen en begint a1s een gek net de vuisten
(op het verhoog te trorrnelen. )

G:

(ftots

hor:dt hij op rnet zijn kronl<eljngen d:ie de gr"ens van het nogelijle
(bereil<b hebben, verandert zijn doffe toon voor een schriI.le kr"eet):

IÏÏ I Ii i I IÏIIEÏEEIÀIEIJ]IËTEIEEIEI.UIIÍT IIIJI]T]EETtI§]

TI

(lti; verstart in

een statj-sche houdÍng, pIots, :ret grcte lmiesprrongen
(die duidelijk gepaard gaan ret een onnoemelijke j-nsparueing bereÍkÈ
(frij ae rand van de scène, zit midden voor kret publiek, voor zich uit
(starend, strak en zegt vlak, bij elb rrgel piepend ademhalerul en
(veranderend van toon, die steeds hoger r^IoÍdt en van rituie, dat steeds
(sneJ-ler wordt):
f

-.

ik

volk

zag het

zichten volk

en de gezich
en

zij

brrrrc

an

é vuumr v]-a.ur
stÍnke vet é
en sti
!:

(Hij houdt

(fri;

aaag
op met trorurelen, zi.jn gezicht ligt
umrumn

éérsene (stopt plots)
nu naar de grond gekeerd,

spr"eekt dof en v1ug, vla,k. )

De verbfalrde brand

jn de maagd en de verbra.nie beul in het verhoute

houtge brande maagdbrand.

gepijnigd bloed Ín hersensap bebloede

in verpi jnde-verbrande-stangbeul

maagdarm j.n riraagd stang brand

v&rl. . r

(B1ack-out. I,bn hoort drie zware vaÏLen - plots voJ-le licht. De spe(Iers liggen j-:: verlcarq>te posities, plat op Ce grond. Black-out.
(Zetfae geluid., nu aangenrld met schril-le i<reten en gelr.liden van aILe
(spelers, steeds schrill-er en ongekontroleerder - ÀIte lichten: andere
(verkrampte houdingen, vo3.ledige stilte-... Dit spel lrrordt 5 lseer heF
(vat, er volgt a1.s laatste deeJ- een tota-le bIacl<-out.

llchtbundel valt op GiÏLes die centraal voor
(staat, benen en am4en uiteen, hoofd opgeileven. Bisscl:op en discipel
(zitten recht gelcrield, de handen als j-r: gebed gevouden, op hun respek(tieve vertrogen Zij murmelen een gebed, zeer stil en uit het donker
(opdoemend aJ-s een d.reiging. Slechts branneer GiILes zijn episch
(levensverhaal onderbree}È hoort rren dujde,lijk wat ze zeggen; de
(grotu }Ltanie van de Rooms-katholie]<e lerk. )
(Een fe11e en preciese

(Hij kijkb stralct in

d.e zaal. )

Levensverhaa-l

GiïLes van Laval, Baron van Eais
Zag ineL licht van d.e... Ei:ede van

Het

licht

van de...

E+D: Pater de caelis

Deus

Fi li, redemptor mundi,

Deus

het jaar Í40ll

t:

G:

Opgevoed, gevormd

door Jean van Craon, de losbendige

ts+D: Spiritus sancle, Deus
Sancta

G:

Trinitas,

txrus Deus

Yezviel a1 vJ.ug

in de zonde van de hoogmoed
ber"eikte god in zijn visioenen
beleefde de hei'lige

die

B+D:

hem

e>Sase

van aards beurustzijn ber"oofde

Sancte Petne

§ancte Paule

G:

l,iasturbeerde

op crucifixen
en werd betrapt

BrD:
G:

Orlures

sancti discipuli domini

oÍm.es

sancti irmocenti

Gedworgen

te

hr.l^Ien

rrret Cathérina van Thouars

zijn nicht
beleefde hij

vreugdeloos

de zonde
van

&rD:

verlsa&ti::g en bloedschande

Sancte Gr"egoriSancte .Ambrosi

G:

Yerkoos

te dienen

onder de Bastaard
boven

Ïet

nratte bed

str.eed aan de

zijrle van

De Maagd

later gefolterd

en verbrard.
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B+D: Om:es sancti pontiíices
orrmes

G:

sancti doctores

Ivlaarschalk van
zwelgend

in

omringde

hÍj

Franleijk

weelde

zich

met goud, brolcaat
J.ustimapen

BrD:
G:

oÍm.es

sancti sacerdotes et levitae

ormies

saneti monachi et erenri-tae

KoïLegia-le

te

lerk

Machecoul

overgulden

stak de ogen uit van
Beims, Chartres

en Jean van Bretagne

BrD:

(Ze praten nu

plotl]-uider en staccato)

/ ra / vo / IilN / ra / E
AB / rN / sr / Dr / ls / »t / L / vr / t-s.ttt

ÀB

/ Ol,i /

NÍ /

r.ra

(Aij efrc l0ank is GiïLes als een pop I stap achtenrit gegaan, de an(men nog steed.s

u'ijd

geopend. )

(Gittes staat nu voor zijn verhoog, langzaan verkra$pen zijn handen,
(worden 1<.laurren, gelaat onbewogen. Plots vertrekt irij zijn gelaat in
(een afschr.loelijl< rasker, zijn handen grijpen even plots naar de
(I.iesstreek. )

G:

EI\i
EN

DÀN
NU

@ctc-ou!. )
(Cittes staat nu op het rechtse podium, de discipel op het Ii-nkse.
(VoïIe verlichtj.r€. De discipel Ís nu Eustache Blanchet, afva]]i8
(priester en skoptofiel die voor zijn reester zvrat*,e nissen opdroeg.
(De bisschop ligt J.anguit, órars over het podirrm, voor de gelcrielde
(discipel èie bezwer.ende gebaren nraa.lct boven diens onderhril<. Ook

n

(GiILes

zit

gelarieJ.d.,

in trance, gelaat naar c1e zaaJ..)

aiscipel begint, de aÍnen boven lret hoofd uitstr.ekkerrd, een eento(nige nelodie te zingen net stembuj.giagen d:ie aan lfindoe- of Muzel-

(De

(raanse zangen doen denken. GiïLes valt in, een paar tonen hoger en
(ret andere sterobuÍgingen. Tenrijl de discipel verder zingt houdt
(GiILes plols op, staa! reeht, aïïien gekrrrist, draait zj.ch naar de

(discipel loe):

G:

(H:-j praat heel gewoon)

je niet.. . denlc je niet. ..
(I{oudt op ret zingen, de bisschop blijft

Denk

D:
G:
D:
G:
D:
G:
D:

ïk voeI, meerter, ik voelt IK IIOAL i'EESÍ§R
Denk je niet dat i:et grotesk is. Ïk bedoeI...
IÍaar reester.

.. ili

YOEL

Niks. Je voelt niks.

lk voe]- niks neester
(i{oeifiit pratend., bij
,lE VoELDE WÍ [§

e1k woord stoppend)

(Hi3 araa:t zi-ch met een ruk naar GiILes toe, op iranden en voeten.)

lli
G:
D:

onbeweeglijic liggen.)

YOETFIE NÏ.MS

DÀAR-NËI

i'ffiS-EB

V(trï,-iE JE !.8L... (veel hoger, een gehuil)

ÏETSSSSS§.

(Knrtpt op handen en voeten heel snel langs de treden naar beneden,
(tot voor de treden van Gi-llest verhoog)

Ii( YOEL DE DE Zi{AHfE. ..

G:

ïK

VOELDE...

IK

VCEI., DE] DE A$

(Na een enorrts insparrní3g, de woorden
...hffi[U{...À.

D:

uit zÍjn

rnond.

persend)

..TTTÏI (blijft in de krarnp staan)

(Draait zich naar de zaat met een rul<, iarripi lateraal naar centrran)
Dé. ïíeenrrolf. Gehaa:ld. Strrrrra. Tartden. Tekens.

Dé. Zwarte. Zwaav. §abbat. l(Iat*len.
Dé. Graunle.

Grijs.

Dé. Geil€. Heet.

Starrg"

-8Dé. PracLrtige.

Dé. (Hi; i<xu:-pí zaer snel- r:aar de zaal toe, staart de bste-plaats(netaler recht irr het gezicht - hij snakL krijsend. r:aar adem, roept):

ÏK

ZAG EN VOF"T,r]E

(i,{eer

IK

krijsend

ZAG

ï{i{idi,{N.

GH&I.JIJiIE

..

GruJUE C,EIIE I{JTE PNÀCHÏTffi:

ademha-Len, vJeer

E}i V0ELDtr DE PRIt'lS

(tUdaaeffijk

G:

!E

rra de

DF,.q

roepen, nog

luider, ret

oversLaarrde stem)

DUï§ïEHNIS

laatste lclank zakt hij als een blok uitgeput neer)

E. . . EjË,qitIiXï.

.. .l

faat zich net een harde slag op het poctir.rn neenrallen, zodat
(zijn aïrïEn en zijn hoofd ero/er hangen; hij ÏEft plots het hoofd naar
(H:-3

t.
(de
èlscipeI toe en bij elk woord klopt hij r,et I hand krachtig
(het podium - Hij praat voI venijn, zeer hoog en schriel)

Ik - zal - je -

zeggen

-

wat

- je -

zag

-

en

-

op

voelde,

discipel springt als een veer op, rent starryvoetend naar zijn po(dir:m, kJautert eropr niet J.angs de tr^eder nog steeds stanrpend stoot hij
(rauwe angstkreten uit, logpt aIs een gek het heJ.e .oodir.:ur af en blijft
(plots midden ervan, naar de zaa-l toe, staan, aIs aan een paal gebonden.
(Oe discipel blijft in die houàing staan, strak voor zich uitstarend
(De

(en onbeweeglijk. GiJ-les spreeló nog steeds op die iroge schriele toon,

(r'et venijnige bijklank. i0opt bij e1k woord uet I hand op het verhoog
(waar

G:

irij in d.ezelfde houding op Iigl.

)

Nog-eens-ik-za}-je-zeggen-wat-je-zag-en-voe1d.e

je-zag-niets
je-voelde-n:iets
j e-l«ntarrnaar*rui j-toe-rne

t- goede-hoop-op-een- oeloning-

die-ik-je-gaf
en-verder-nÍets
voorbi j-die-beloning-was-e n-niets

D:

(zangerige }cJ-aagtoon, zelfde hor.rljng)

ïk
G:
D;

}auan

naar U toe rBester ordat.. .

Nog-eens-za1-lk-je-zeggen-wat-je-zag-en-voelde

IK V0Er.Ir{ m

:'ff,ÉSTER!

ïK ZAG I.EESTERI
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G:
D:
G:

je niet... denk je niet...

Denk

fk voel meester, iI< voe1l IK f0Et l'ffiESTER
Denk je niet dat l:et grotesk is. Ik bedoel...
(GiILes en de dj-scipel ker"en zich plots naar elkaar toe, h1-ijven een
(ogenblik staan. Ze streldren htm arlnen naar elkaar uit, spantren aÏLe
(spieren en sloten kort maar overluid de k1-ank []ior rr uit, zeer kort.
(Ptots val-len ze op kranden en voelen en lruipen zeer vlug naar het
(podiurn aan d.e andere kant Éat ze langs de trappen zeer vlug bekrui(pen. liu staan ze in omgekeerde positÍes, herhaJ-en weer het spelJetje:
(tlaar elkaar toe, arraen uitstr"ekl<en, rtHotrr, en blijven dan in die hou(aing staan.
(Hr:n houdj-ngskrarnp verslapt na een tijdje, ger,íone spreelctoon nu, maar
(steeds vlugger en luider raprdt er kerhaaJd'

G:

Denk

je niet

dat het grotesk

Í-s

D: Ik voelde toen reester

ik
G:

Denk

lg,n

18t...

zwer€n

je niet

dat God spuugt
op onze zwarte missen

D: Niet neester
indi-en
a1s

Gs

Jij

ik

je voelt

roeester

ueester

bent een hond

die enkel voelt
wat horden voelen
D: Tdij moeten al]-es
Ji.IlëS

doen en gedaan hebben

G:

waru:eer het

enig nut heeft
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D: de dienst
heeft altijd nut

G:

ik wal.g
van dit

gedoe

D: daarom juist
reester

G:

waarom

D:

daarom

hele scene wordt henrat en nog steeds stijgt de opgewondenhe5-d,
(de vlWheid en de toon" De laatste replieken vallen da,n ook nagenoeg
(An

C.e

als

een gehuil.
licht uit: B1ack-out.

(saren en lcli-nken eerder
(Daarna val-t

plots alle

(De bisschop

heeft deze hele passage doodstil liggend

neegenaalcL,

(i-na:en nodig zijn de anderen gewoon over hem heen.qesprongen.
(De bisschop ligt op het zwarte verhoog, ]roofd naar de verste hoek.
(De benen in de richting van de beide basishoeken. GilJ-es en de dis(cipeI (dle nu Francesco Prelati voorstelt, een aspirant alchemist
(utt f'tor"ence) z:-tten beiden gekoncentreerd jn de zael te staren, i.n
(een rcditatj-ehouding, lcleermalerszit. Idianneer ze tijdens de scene
(bewegen, doen ze dat leel omzichtig. Ze spreien heel Lraag, zwevende

(loon. AILe lichten

G:
D:
G:

aan.

I'{a-gis-te-ri-um }'ii-nor
AB-GY-RO-IE-ïÀ
De

witte steen
D

G:

:

i&uik-zi-L-ver $Íer-cu-ri-us

Die

D: Lood Sa-trrr-nus

G:

Onedele

D:

G:

lin Ju-pi-ter

I4etalen

D: ïJ-zer

G:

f.iars

Omdet

D: Ko-per Ye-nus

-ïtG:

ïn Zilver
D: Zi-I-ver ï''Iaan.

G:
D:
G:

Ila-gÍs-te-ri-um i{a-jor
CEÈI-SO-EE-ïA

De trcde steen
D

G:

: itniik-ziI-ger

luÍen-cu-ri-us

Die

D: tood Sa-tur-nus

G:

Onedele

D: Tin Ju-pi-ter

G:

Metalen

D: IJ-zer itars

G:

Omzet

D: Ko-per Ve-nus

G:

In Goud
D: Goud Zon.
(neiae zwijgen een tijd.je, staan dan zeer langzaanr op, lopen over de
(treden omzj-cht naar elkaar toe, blijven naar elkaar geleerd on(geveer midden het podir:r, staan, keren zÍch traag naar het publiek
(en beginlen tegelijlertijd traag en gesl;ancleerd te spreken. )

G+D:

De korn-post maai<t ren

in het Ei, het Ei der i{ijzen, }icht-jes sud-de-

bij vi-er gra-den j-n de À-tha-nor.
Rotling-Ar$ropeia-Chrysopeia
Zwart-wit-rood
ren

Bo-ven-di-en

ïre-vens-e-1i-rir, zie-ken-ge-ne-zing, on-zi cht-baar-heid,

zwe-ven en

vlie-gen, wijs-heid, he-meI-se mach-ten- ge-bie-den'.
plots naar zijn kant van het podium, bliift op de rand
(staap, hij bal.l de uuisten en spreelct eorder gejaagd en moeilijk,
(na zijn eerste repliek doet de discipel ne! hetzelfde.)

(Ci:J-es wandelt
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G:

Uit de imnense voorraad

goul

die de faam had onui.tputbaar te zijn
heb

ik te veel, te veel

te veel ge-put.

D:

Je gaat steeds door je net orrgehoorde luister te

je

steelct de ogen

maar van de

je

G:

lustlmapen en

Toch ben
Dan

van de dorpers

magiërs kosten te

is dat zijn

veeI, te veel

omgeven

net luister, lustlo:apen

zaak

je te ver gegaar], het goud is

op

zullen we gouri maken

Dan zuJ-len vre gor:d naken
DAï,I

ZUI-IEI{ i{E

COUD l,ÍÀ-lGï'tr

GOUD

I,IA-KEN (gven een par:ze)
ER

G:
D:
G:

je

Indien GiïLes Van i?ays zich wiJ.

(I[adnrkkeujk):

G:
D:

en}<eI.

koning, de lertog, de bi-sschop

en n'agiërs dan

D:
G:
D:

uit niet

omgeven

ONI-BFMIff...

ÏÉTS

GOUD

ER 0NI-BAffiK3... ïET§

(HerhaaJ-t
GOUD..

.

eerst

zoryLer nadenken)

ER OIfT.BMET{T'... ÏETS

GCfCCC'GC,GGC{I...

(BJ.ijft steken en de "Grt vJotdt een stuip)

(Woedend, zeer hoog, nadruldreJ-ijk en

uroeilijii, vuisten boven het

hoofd

(heffend):
'$r'L,{,^IíËÀ-ïi'TTT
I$r{E&{ït}',nfi

'Ln&'{ïW

AA.ÀÀAA&r\AJte

TTTT... (Hij Uegint te tri3-len en de 'rttt wordt een opeenstapeliag
van nredeklinkers)
TïPnRni*ïËIffífrrcGmSSSSnHfT, TTTfïT

(Hi; weer duidelijir niet

meer wat

hij

-r3(doet en trilt langza:nerhand orgekontrol-eerder, Hj valt plots op de
(grond, als leeeg idj een aanval van epÍlepsie en stoot, hoe 3-a,nger
(hoe moeili-jlcer een aantal- medeldinkers uit, hij stitct bijna in zijn
(speelcseJ-)
TTïTIUUGiGSDDDDÀTÏïïTDDGGI(]fli}GBIIBTTï enz.

(TiSaens cleze aarrval is de discipel rnreer naar zijn podir:ra gelopen,
(hee1 traag en ousichii-g, van 1 nrripena richt Lrij zich langzaam op,
(au:-aefijk de sterkste, en riclit zich n'et bezl^mende handen naar

(Giïtes)
Ordanks uo ge-r.riI-de PËR-VEB-SI-ÏEït
T,EE§-TER

Ont -br^eekt
NE WIL O-Ii \TER

EN BIIP, @N.5

IEA

DOOR

TE DRIT.í GEN I}'i HCT

ffi.iJ"À

]E

DÀI{ IGÏ'IDE EEN

DOMí

U ONT Bffil(l

ltr $Í.Eï{ffi BOOS}EID ï'ÍEESTEA D-IE ZIJN rd{AitÉ DïËl"lÀARS

IGN}ENI I

(B1ack-oub. )

kracht. GiILes en de discipel staan
(a::"ebei op een veri:oog, de bisschop zit in i:et n.idden tussen de
(treden, op i:anden en voeten, het hoofd naar cle grond gebogen. H:lj
(is i:et offerd.ier dat GiILes en de discipel (nog steeds prelati)
(gebnuiken a1s zoenoffer voor de duivel trBarons.
f^

(De

lichten

gaan aan op iralve

(Hij spreekt in trance, moeiJ-ijk,
De

stoldsend, zacht)

magisch€... lei::9. De kring binrren het magische van de... magische

lsjrrg binnen de nagie van de leing... in de lcing van het
n.

De hond binnen de

ft.

Aarrroepen
Aanroepen
Àanroepen
Aanroepen
Aanroepen
Aanroepen
Àanroepen

r!.

4..

lcing.

De

magische.

let nragisch... de leing
D: Ilamnon / frins / o*, ,/ ttoeff:ng

kip.

De zwarte

D:

Àsraodee

/ Prins / 'l* /

lirad.e

D: Satan/Pnns/Yary'Hekserij

D:

BeJ.zebub/Prins/Van/tra1se/Goden

D: ftÈho/Prins/Van/Leugen
D: Be1ialPrtns/T an/Bedrog
D: I''Íerihi:n/Prins/ilan/Pest

/

wraak
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G:
G:
G:
D:

Aanroepen
Aanroepen

D: Àbadory'PrinsTllan/l$;ade7§trijd
D: Àstarot/Pnns/Yan/Yalse/Aanklacht

OP-ROE-PEI{

(Àls een gebed. zegt irij dit reciet op);
op-roe-pen, Blt-ROi(, Prins der Prinsen, Duistere der Dulsteren,

iilnrade

uit het rengvat, in cltuistere fonnules bezuloren,
bevlelcbe partenogenese uit rrrasturbatiezaad van de hiërarchie der

d.er ifuaden, opgesprongen

ffiho, Be1ial, l'ferih:Lx0,
Abadon, Àstarot. I{egen rotte vruchten rot vmcht tot lo^.raad vaIr ]s^Iaad
d.oor krryaa.É. Een %vteer, steenprrist, gezulelr riip van etter en bezoedeld
duivels,

l.Íarnmon, Àsrurdee,

bIoed., opengebarsten in

uÍl

.3atan, Belzebub,

die ene gedaante die het

koolgloeíende ogen die geen ogen

zijn. lie

gewrocht, gatgelikt op sabbat. Die ene

G:
D:
G:
D:
G+D

DIE§

-

À1 van K^raad overziet

ene gedaanie, monster,

tsA-i?0Ï'tr.

I!trES

JESQIËT BSIGDO

EIET

DOIJI/EI'ÍÀ

EI{IIil:'IIUS

:

Dié s-i,5ió s- Je sque t-Bened.o-Ef et-Douvema-E/I$/tefi4,1"

zijn

beiden, armen en handen bezruerend geheven
(in trance naar het offerdiet gelopen, langs de treden, stappen afge(stenri op d.e tekst, ze staart nu aÏLebei aan een kand. van het d.ier. )
(Gedurende de oproep

D:

De horrd. binnen de kr33g. De

(\.

De uragÍsche...

krjxg.

De

kip.

De anrarte kat nagisch.

o. de kring

kring birrnen het nag1sche van d€...

magisehe

Icing binnen de magie vart de krjrlg... In de lg'ing van het magische...
Ba-ron-prins-de r-prin- sen-duis-te- re-de r*dui

s-

te-ren-icumde-der-

Is^ra-den.

(:.

Zweep-haar-halm. Hond-kat-kiP.

D:

Diés-mi-é s- j e squet--bene do-efet-douvema-eni-temaus'

(Gif:ss stort zich plots op het dier en naalct obscene gebaren die
(bestialiteit simul-eIen. De discipel raalcb opgewonden en begint het''
(zelfd.e te d.oen aan de voorliagt vag het dier, dat zich langzarerhand
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(opricht,

ts:
G:
D:

Hoe

Z0

hen van

zich afschudt en zeer plechtig gaat staan en praten)

ver nog GiI[es

YEH,

IET

Van Bays

KI'{ADE GA"IT

VEEL VEEiEn GïT,Tn§

-V-AII

HÀYS.

l@L ï'JAitrR,. Til ïEï}íIG ti"l TE VEEL.

TE

ItlEIi"lIG GITI,Ë§ YÀI{ BAïS.

B:
G:

fE

VER Gïï.IF:S VAuï F"atïS §E VEH, EN 1E DICHT

IE

]IBR TE lER, TE IIÉR.

D]CHT EN ZO VEH,.

B:
D:

LIGT, 1lil8, 1S IIER. IId

DE VEHIE

DE \i:ERÍE;

EO

IN DE 1/81?TE IJGT.

TE UER GÏLTES YAI{ NAYS
VEIIDER DJll{

ÏER Ei.] NIET DICHTBÍJ. FET tTGT -\I§RJ]EN, DSJ.tr 1TER. TE

JOU. TE VER

G:

IilI

VOON, GTT,T'.?.S

Yfuï RÀYS. IIENDER DA}{ DTCHIBTJ IER.

'lItT AlIItrO0RD... ï8R... VER...

IIIËT TE iI&q... i'00IT

E

1/'§ïl

IM

ïB

VOOB

ÏER.

V(Fn GÏLIES

VÀi{ RAÏS.

èiscipel springt op de rug van de bisschop en blijft eraa.rr vast(l+itten als een bloedzuiger. Zijn hoofd kon,t boven diens hoofd uit

(Oe

(en iri

D:
G:

j

schreei.r,vb

nu):

GA ïERDER Gïl,L1lS.

liET LIGT VER. 1()0ïT

IS ÏEÏT GÏLTF§

P,*ÏS"

YAI\Ï

lE

UAR, Z0 fËP'

ïS DICH?.

U0 DICHT

IIE.1DER VSRDER \MREER.

op de brrik op de grorrd - hii rnaal* de bewe(ging van schoolslag-zwerrrïEn, intrekicn, houd! even jn en slaat darr
(plots zeer harrl uit, blijft in die strakle iroudírg J.ig€en. )

(Hij va-lt neer en ligb

rK ÍdrL

VERDER/EGIVERffiR/NAAR DrCirrE rERrE/ÀrmhmfiD/rn

m

UERSIE/

ÏrEfflE.

B:

(Hij gooit de discipe3- plots van zich af, deze ieuipt, lret hoofd naar
(de bisschop gekeerd., hatelijk en hard sissend, langs de treden het
(podíum op, waar hij blijft zitten, }s^raad sisserrd - de bisschop i-s onder(tussen naar zijn podium gewandeld, zeer statig en traag, hij imielt
(en vouvrb de krand.en, ldjkt naar Gi-lLes en spïeekt statig. )
NIEÍ 1E lER GÏÏÍAS, I{IE[ IE

G:

('rfeer

is hij hritensporig

zzzzT.a

/

vga

/

i*rt/;wr

\TER.

irroedend

J /DDDD..

GCiGïï,tL VAllt{}ï AR3,iffiÀYSSgSS.

en schijnt

te stiklren in zijn

woorden)

.AsfilrifirÍIr,

(gij

roepend en zeer scherP en hoog):

fraa.ft heel diep adem en spreekt, ha}fl

-16GiJJ.e s/V ary' Ray

s

/

eaah/

zo

/ v e r / hi i / daL/ zeLtfi,^rtl-

ï.aat-de-inqui sitie-zicirnaet-burgers-

be

Cie-nog- geen-hond.erd-dui zendste-van-

z

Ii( mi{

Gïïr,nS Ei'{

ïií

GÀ Z0 VER

itfRöL iEl 0ilÀRl'Ei'Ii\iÀéfi,
v.&';{ i.{aLE§TROIT,

zig-houd en

i jn-ver,-no-gen-be-

ïK DÀÍ 'l,jÏL, IIi

zitten

BUïG I"IIET, iiiOCH Y00R

liOCH Y0OR JÀAid ",/Ai{ ilïËITÀG}tE, lïOC}i V00R JEAI{

iioci{ vo0R EUG§{IUS DE VIËAXE, PAU§, ï,i00ii

fEC.Ei{PÀUS.
(Hi; venra.It terug in zijn nlystische trance. )
tucifer kring van magie hekserij van kring van magische

VOOR

IELIX

'

Dtr VIJFDE,

bi-nding en

arrhooord binnen de }<r'ing van

het magische va.n de bfudj.ng j-n de

kring v&R.o. Baron.., AIJES,

EN I{0G

iffit

Y.,3iïDgR:l!

@)
staat in een monumentaa-I aandoende starre i:ouding op
(zijn vertroog, rechts, gelaa! naar de zaal. ne r[scÍpe1 die nu Henriet,
(Poitou voorstelt, tl^ree dienaars van Gj-ILes die hera van lmapen voor(zagen en rrce :ret hem veroord.eeld werd.en, zit, in geimi-e1c1e houding
(op zijn verhoog, handen gevouvren en blik in de zail. GjILes zit nret
(zijn achterste op zijn enkels, hand.en uitgestrelcb naar de baeishoeken
(van zijn verhoog, het hooÍd. op de grord, z'*a.ar hijgend.)
(De bi-sschop

;i.

Artikel zeven ei: dertig uj-t de akte van beschuldi-gir€.
Zodoende, ondanks voornoende eden en

Bays, beseiruldigde, keert deze

als

beloften,

vanvíege GiïLes Van

een hond rraar

zijn

braaksel terrrg.

Hij doodde op bovengenoemde pl-aatsen neerd.ere mannelijke en vrorrtelijke kinderen, trurgde ze of 3.iet ze wurgen, bedreef vernoemde zonde
van sodomie en zijn tegennatuurlijke driften zoals hierboven verme1d. Daarom, omari1-le van èi.e

tegennatuurliji€ zonde van weIlust, &ie

volgens aardse rechts*eatstaven de pest op aarde is, orwille va.n aanroepingen en oproepen van
onwiïLe van dat

viel

kl^rade

geesten die

hij

deed en bedreef,

alles en omdat GiILes, besciitÈdigde,

en j-s venra].len

steeds ríeer

in verrroernde zonden en rnisdaden, is dit

ver

waar,

publiek, geland en bewezen.
(ï{IJ Hffir'T DIT ÀïJ"rS GEffiGD 0P STIJVE, 'íLAICG y00i{, IIICI]il§TIJI,.

},lA EN-
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(i<efe woorden is dit een onverstaanbaar ge::nrrmel gevlorden waanran de
(toeschow.rer enkel snapt dat het een justitiëIe tekst is, de betelenis
(moet vo3-ledig verloren gaan.

D:

Oraait zich ret een nrk, nog steeds gelmieS-d rraar de bisschop
(toe en begint te praten net stoten. 0nder zijn heJ-e betoog zit GiI[es,
(fuia genoeg om gehoord te r..rorden, maa.r niet zo luid dat hij zijn
(Uetoog stoort, geil en satanisch te Lachen en te gieren, hevS-g rnee(schoklend net zijn lichaarn dat spamatissh beveegt.)
(H:-3

ïN/DEn/pr*o
Ín-der-daad Jean Yerr FÍa-1es-troit.

..

Ïn-der*daad

ïk i{enriet-Poitou, irj-er tegeruuoordig en La i.teffraye, hier niet...
Wij zoch-ten de ioa-pen uit" Lust-1«ra-pen. Voor d.e mees-ter
En wij wis-ten. Lrust-1o:a-pen, ten-wiiI iilii r"l'!s-ten. l'íi-j wis-ten.
Het he-Ie land in lnrur en vIa.:n, vJ-arnen, vlrllr, ltij v.ris-ten.
Eerst mis-sen. Zwar-Le. Kaar-sen. Katten lcippen hon'.. den.
De

steen... Steen der wij-zen.

Nantes. De kring

in

Jeatrr Van

i{a-lestroit,

tsisschop van

de steen en het ei der rviizen.

liinderen, over het hele land. En terreur, ï{ensàn brenden

in landen die branden in werelclen van ï11ur'
I{ij wisten toen aI. hlij Henriet-Poitowïa }'ieffrap,e.
Steeds mee r. 1\,vee-1:onde r-acht-honde rd. Getal].en.

in huizen die

branden

Àls wa-ter door onze han-den. Toen

Toen wisten

wij.

a,L"

Ouders vragen. Pa6es. Ouders vragen naar pa€es en klapen.

Verjagen en slaan, verjagen en vermi:rken, verjagen en branden.

§Iaan, vermjnlcen, branlen. Vuur met tnruro
Goud en

vuur Jangs... D€ Vurige.

E:: de r,€ester'

.

.

Steed.s verd.er en IIEer. iuÍeer.

..

Getal1en. Àcht-hon-derd'

Pre1ati. Ilorrden, katien, kippen. Niet genoeg. Yerder, steeds verder.
Wat nog. Getallen. Àfhakken, handen. UithakJtene haÍb.

En de mees-ter be-l^laar*de de hoof-den op de sehoor-steen.

B:

GjILes Van Ëays. Gedaagd voor de
a].s

voorzitter van het Hof.

lnquisitie. Ik

Jean ïan

tialestroit

-I8cL,&MtsA 1N$rNuÀrïo-ctÀ^416 s*/m / Wws / *,/Tr./a.

G:

(Ittjkt

even op naar de

discipel, nog steeds lachend. en scholdend)

XE RITUS. DE RI/TUS. (HoofÉ

D:

Àfgrijselijk
&r1<e1

B:

de

ri-tus.

ten:g naar beneden.)

Van dood-gaa.n,

Ili-tus.

we1-Iust eerst, i$el-Iust. tust. I(na-pen,

Ha-bÍ-ta-bat e-os. A-pud e-os ca-le-bat.

:ït

red-de-bat su-trrr ven-tr^em

e-orum
cuï.r i1Íal§

D:

/tqx ffi/r_ec/tx/waft, t

Pr"elati. Yerder.

Toen

wisten wij.

Zoen-offers. Voor dui-ve1s. En urij lrris-ten.
Dood-gaan. RI-ïUS.
. I'rnapen

ge-k"e-tend en ge-boeid. Vrees en angst. ANGSE. RI-!U§.

ffi-YRIJ-DING. Bï,ïJ-HEÏD. Stre-len, Lach-en. Op zijn

iQtrIE.

0p zijn knie. Lach-en. Blij-heid. Strne-Ien.
Traag dan, Traagri Snij-den. Hun hals. Hun ha3-s af-snij-den. Traag.

zijn lo:ie. :trN BI§D,

BIOED, OVER

Op

ZïJii IEIiE ll0itÀiii'i. HiJ }ÀCiilE.

Doodstrijd, bekij-ken. Strijd kind en dood. Xoodstrljd, bekijken.

ïn

hun ogen het lruur van stenren bekijken. En steeds lachen.

Ï,angzaam

Imie

B:

stier-ven hra-pen, stoten bloed langs jnsnijdjng, op rijn

teffiijl hij lachte, 1À}§-ZAAII

rMagis

SIER-IEN

m-iflJ-reItr. I§iIIB.

BLOED.

delectebatur occidendo, ac uidendo ipsos ï.rÀIÏGU§HE ET i,lJBI, ac

i.:: aspecto sa:rguinis eonrrdem, quam 1wn:uiiandum cu:n ipsis.

D:

Nog

ver-der. I,trog meer.

I§a

be-kij-ken ster-ven, nog rneer. Ver-der.

0p-knri--pen, knri-pend schok-ken op Iij-lcen van traag ge-stor-ven

kin-de-ren. §chok-ken. Zaad stor-ten op lij-ken, traag ge-stor*ven

lij-ken en storten van zaaÈ..
ipsortrm sedebat et r"eddebat,

na kijken, schok-ken op

B:
D:

§uper ventres

Ten-s1ot--te. Ver-der. Lede-maten af-hakken. I{ar-ten en::Lt. Hoofd en
her-se-nen ver*brijze-1en. Slacht -huis. Zoen-of-fers.
v.ris-ten en lach-ten ook. loen al. (Zai<t i.r: el.kaar)
En de rees-ter be-vlaar*de de hoof-den op de schoor-steen.

Lachen, laehen.

líij

-1

ts:

llet proces beginl

q-

op 13 september veertÍenhonderdveertig.

i{a c}amosa insinuando van 30 iuJ-i veertien}:onderdveertig.
Bekentenis op 22 olclober veertienhonderdveertig.

Executie op 30 oktober veertienhorderdveertig.

D:

(ZeUae houding) Optocht naar de he1. ilantes. Iïaar lrLtur err koord.
Psalmen en

G:

huichelarij.

AILen geharrden en verbrand. Idantes.

(Hij heft het hoofd op en praat nu zeer nroeilijl<, bij elk woord hiiet
(fri3 en spuugt a-1s aijn speeksel hem schijnt te verstikken. Tellcns
(irij een lettergreep zegt slilcb hij en gaat zijn lici:aam spasmatisch
(op en neer)
l(RrS/rEN

Bfi0EÉDEI?§.

ÀLIEN

Íii
zo

IIí;B Ui{ iCrhl/ltr

/-{ffii,

i,rAAL

/wit r.o/ttwt

GE/TÀI

i'trs^I*ii/DELD

IN NÀÀH YÀil DÉ PÀS/S]E

VÀi{ 0I{S I{mR

II{ S},EEK U
BID

GOD VOOR

!4IJ

ïER/C,EEF §ïrJ

B:

tot het volk van Narries dat hem naar de dood
vergezelde. Gel<:ield zat hij, Gjl-Les van Rays voor hen en bad hen.
i,Íet die v,toord.en. GetuÍgen varr berotpl. .. 0f huichel
Hij

sprak deze woorden

ÀILen werCen gehangen. Her:riet Poitou GjïLes. GiILes lverd slechts

gedeeltelijk verbfand en naar de Kanrplietenlerk vervoeld. Er werd
een zeer plechtige mis opgedragen.

(Geleidelijk

doven aILe

lichten, spelers blijven in houding staan"

(oursmnrts. )
====

Terruren, 1969.

